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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo analisar os impactos socioambientais da Lagoa do Banana, 

localizada no município de Caucaia, região metropolitana da capital do Ceará. O estudo aborda 

a intensificação antrópica na região pelas atividades de lazer e turismo na lagoa e em seu 

entorno, sendo esta utilizada por banhistas e para prática de esportes náuticos. A realização 

desse estudo pode ser dividida em duas etapas. A primeira refere-se às pesquisas bibliográfica 

e documental e a segunda etapa aborda a pesquisa experimental. O estudo socioambiental foi 

realizado metodologicamente de forma qualitativa e exploratória, buscando detectar os 

impactos provocados pelas atividades de turismo e pelo crescimento imobiliário no entorno da 

lagoa. Para a análise da qualidade da água, foram realizadas duas campanhas (maio e 

novembro/2012), em períodos de chuva e seca, analisando os parâmetros de temperatura, pH, 

turbidez, oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO5), nitrogênio total, 

fósforo total, sólidos totais e coliforme termotolerantes. Os resultados obtidos demonstraram 

que a concentração de fósforo total encontra-se com nível superior ao permitido em todos os 

pontos durante o período seco, estando fora dos limites permitidos pela Resolução CONAMA 

n° 357/2005, que estabelece que a concentração máxima permitida seja de 0,03 mg/L para 

Classe I para esse parâmetro. As demais variáveis estão de acordo com a legislação vigente nas 

duas campanhas. A água, segundo a Resolução CONAMA n°274/2000, possui categoria 

�Muito Boa�, durante o período de chuva e �Satisfatória� no período de estiagem. Contudo, a 

massificação de atividades na região tem promovido a perda da mata ciliar, alteração da 

paisagem natural e alteração na qualidade de vida da população local. Não há fiscalização das 

atividades realizadas dentro da lagoa e imóveis estão sendo construídos em áreas que deveria 

ser áreas de preservação permanente. Faz-se necessário a adoção de medidas mitigadoras, com 

o intuito de promover o desenvolvimento sustentável.

Palavras-chave: impacto ambiental, qualidade da água, turismo. 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the social and environmental impacts in Banana Lake, located in 

Caucaia, metropolitan region of Ceará. The study addresses the intensifying human activities 

in the region for leisure and tourism activities in the lagoon and its surroundings, which is used 

by swimmers and water sports. The study can be divided into two phases. The first refers to the 

bibliographic and documentary and the second stage deals with the experimental investigation. 

The socio-environmental study was done methodologically in a qualitative and exploratory, 

seeking to detect the impacts of tourism activities and growth in the real estate market around 

the pond. There was water quality, using as a methodology the Water Quality Index (AQI), 

where there were two campaigns (May and November/2012), during periods of rain and 

drought, analyzing the parameters of temperature, pH, turbidity dissolved oxygen (DO), 

biochemical oxygen demand (BOD), total nitrogen, total phosphorus, total solids and fecal 

coliform. The results showed that the concentration of total phosphorus is allowed to exceed 

the level at all points during the dry period, and off limits to be allowed by CONAMA 

Resolution No. 357/2005 establishing the maximum permissible concentration is to 0.03 mg / 

L for class I to this parameter. The other variables are in line with current legislation in both 

campaigns. The water, according to CONAMA Resolution No. 274/2000, has category "Very 

Good", during the rainy and "satisfactory" period during the dry period. However, the mass of 

activities in the region has promoted the loss of riparian forest, alteration of the natural 

landscape and change in quality of life of the local population. There is no supervision of the 

activities carried out within the pond and buildings are being built in areas that should be 

permanent preservation areas. Makes if necessary to adopt mitigating measures with the 

intention of promoting sustainable development. 

Keywords: environmental impact, water quality, tourism. 



�

�

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1 � Mapa de localização e indicação dos pontos amostrais para coleta de 

água na Lagoa do Banana........................................................................................ 
23 

Figura 2 - Ilustração do Ponto 1 de Coleta - Barraca Recanto Lagoa do 
Banana...................................................................................................................... 

24 

Figura 3 - Ilustração do Ponto 2 de Coleta - Barraca Lagoa Cheia.......................... 24 

Figura 4 - Ilustração do Ponto 3 de Coleta - Ponto isolado...................................... 25 

Figura 5 - Ilustração do Ponto 4 de Coleta - Restaurante Milano............................ 25 

Figura 6 - Ilustração do Ponto 5 de coleta - Casa de veraneio................................. 26 

Figura 7- Ilustração do Ponto 6 de Coleta - Restaurante Lagoa do Banana............. 26 

Figura 8 - Mapa das localidades do litoral de Caucaia................................................ 35 

Figura 9- Vegetação de Dunas preservada as margens da Lagoa do Banana....... 38 

Figura 10 - Vegetação típica da margem da Lagoa do Banana................................ 39 

Figura- 11- Espécime de tetéu (V. anellus chilensis) observado próximo a área..... 40 

Figura 12- Espécimes de coruja-baraqueira (Speotyto cunicularia) observados na 

planície de deflação da área em foco........................................................................
40 

Figura 13 - Concha de Pomaceae sp. (aruá) encontrada próximo as margens da 
Lagoa........................................................................................................................ 

41 

Figura 14 - Restaurante localizado as margens da Lagoa do Banana...................... 48 

Figuras 15- Práticas de jet-ski e lancha na lagoa...................................................... 48 

Figura 16- Práticas de jet-ski na Lagoa do Banana sem fiscalização...................... 49 

Figura 17- Casa de veraneio localizada nas margens da lagoa............................... 50 

Figura 18 - Casa de veraneio com construção dentro do ambiente lacustre............ 50 

Figura 19 - Casa de veraneio localizada área de que deveria ser área de preservação 
permanente............................................................................................................... 

51 

Figura 20 - Construção de casa de veraneio nas proximidades da lagoa................. 51 



�

�

Figuras 21 - Lixo de material de construção é depositado na mata as margens da 
lagoa......................................................................................................................... 

52 

Figuras 22 - Lixo de material de construção é jogado nos pés de um 
cajueiro..................................................................................................................... 

52 



�

�

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 � Percentual de Turistas de acordo com moradia........................... 58 

Gráfico 2 � Temperatura (°C), durante o período de monitoramento da Lagoa 
do Banana........................................................................................................ 58 

Gráfico 3 � Sólidos Totais (mg/L), durante o monitoramento da Lagoa do 
Banana nos períodos de estiagem e chuvoso.................................................. 

59 

Gráfico 4 � Turbidez (UNT), durante o monitoramento da Lagoa do Banana 
nos períodos de estiagem e chuvoso................................................................ 

61 

Gráfico 5 � Oxigênio Dissolvido (mg/L), durante o monitoramento da 
Lagoa do Banana nos períodos de estiagem e chuvoso.................................. 

63 

Gráfico 6 � Demanda Bioquímica de Oxigênio (mg/L), durante o 
monitoramento da Lagoa do Banana nos períodos de estiagem e 
chuvoso........................................................................................................... 

65 

Gráfico 7 � pH, durante o monitoramento da Lagoa do Banana nos períodos 
de estiagem e chuvoso.................................................................................... 

66 

Gráfico 8 � Nitrogênio Total (mg/L), durante o monitoramento da Lagoa do 
Banana nos períodos de estiagem e chuvoso.................................................. 

67 

Gráfico 9 � Fósforo Total (mg/L), durante o monitoramento da Lagoa do 
Banana nos períodos de estiagem e chuvoso.................................................. 

69 

Gráfico 10 � Coliformes Termotolerantes (NMP/100ml), durante o 
monitoramento da Lagoa do Banana nos períodos de estiagem e chuvoso.... 

70 

  



�

�

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1- Impactos ambientais gerais do lazer e turismo na Lagoa do 
Banana..............................................................................................................

54 

Quadro 2 - Impactos culturais do lazer e turismo na Lagoa do Banana......... 
54 

Quadro 3 - Impactos sociais do lazer e turismo na Lagoa do Banana............ 54 

Quadro 4 - Impactos econômicos do lazer e turismo na Lagoa do Banana.... 55 



�

�

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1- Informação das coordenadas geográficas por ponto d coleta......... 22 

Tabela 2 - Número de empreendimentos com licenças expedidas pela 
Superintendência do Meio Ambiente do Ceará (SEMACE) para as 
localidades litorâneas de Caucaia-CE, 2007................................................... 36 

Tabela 3 � Resultados das análises dos parâmetros ambientais relativos à 
qualidade da água da Lagoa do Banana em maio de 2012................................

56 

Tabela 4 � Resultados das análises dos parâmetros ambientais relativos à 
qualidade da água da Lagoa do Banana em novembro de 
2012..................................................................................................................

57 

  



�

�

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

APP Área de Preservação Permanente 

CETESB Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente 

DBO Demanda Bioquímica de Oxigênio 

EIA Estudo de Impacto Ambiental 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

LGMA Laboratório de Geologia Marinha e Aplicada 

NMP Número Mais Provável 

OD Oxigênio Dissolvido 

OMT Organização Mundial do Turismo 

RMF Região Metropolitana de Fortaleza 

SEMACE Superintendência do Meio Ambiente do Ceará 

TGS Teoria Geral dos Sistemas 

UFC Universidade Federal do Ceará 

UTM Transversa Mercator Universal

  

  

  



�

�

SUMÁRIO  

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO E OBJETIVOS.......................................... 15 

CAPÍTULO 2 � METODOLOGIA................................................................. 19 
2.1. Opção metodológica.................................................................................... 20 
2.2. Coleta de dados em campo.......................................................................... 21 
2.3. Procedimentos analíticos............................................................................. 27 

CAPÍTULO 3 - O LITORAL E AS LAGOAS............................................... 29 
3.1. O litoral de Caucaia.................................................................................... 34 
3.2. A Lagoa do Banana.................................................................................... 36 
3.3. A biodiversidade na Lagoa e no seu entorno........................................... 37 

CAPÍTULO 4 � RESULTADOS E DISCUSSÕES........................................ 42 
4.1. As primeiras ocupações................................................................................ 43 
4.2. A ocupação turística e os impactos sociais................................................... 44 
4.3. A qualidade da água da Lagoa do Banana.................................................... 55 
4.3.1. Temperatura............................................................................................... 57 
4.3.2. Sólidos Totais............................................................................................. 58 
4.3.3. Turbidez..................................................................................................... 60 
4.3.4. Oxigênio Dissolvido.................................................................................. 61 
4.3.5. Demanda Bioquímica de Oxigênio............................................................ 63 
4.3.6. Potencial Higrogeniônico �pH................................................................... 65 
4.3.7. Nitrogênio Total......................................................................................... 66 
4.3.8. Fósforo Total.............................................................................................. 67 
4.3.9. Coliformes Termotolerantes...................................................................... 69 

CAPÍTULO 5 � CONCLUSÕES...................................................................... 71 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................ 74 

APÊNDICES....................................................................................................... 78 
Modelos de formulários para entrevista............................................................... 79 



15 
�

  

CAPÍTULO 1 
INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

�



16 
�

CAPÍTULO 1 

1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

No Brasil e no mundo estão sendo detectados constantes danos e sérios efeitos que 

o atual processo de desenvolvimento da economia vem provocando a natureza. O acelerado 

crescimento demográfico juntamente com as atividades do homem produz em grande escala 

resíduos, poluentes e interferências no ambiente natural que, consequentemente, acaba por 

comprometer a qualidade de vida humana e ecológica.

Desta forma, verifica-se o acelerado processo de degradação do meio ambiente e 

em especial, dos recursos hídricos, estabelecendo o desafio de seu uso e gestão. A água é um 

recurso natural fundamental para a sobrevivência da humanidade e está presente em todo tipo 

de atividade social e econômica devido à diversidade de usos (doméstico, agrícola, industrial, 

humano, recreativo, entre outros). 

Percebe-se que no Brasil, a população busca locais relacionados com água, como 

praias, lagos, rios e estâncias hidrominerais para descansar no período de férias. Dessa forma, 

as diversas regiões que têm recursos hídricos próprios para balneabilidade, entram em um 

processo de expansão das atividades econômicas ligadas ao setor terciário e à demanda de lazer 

das populações urbanas. 

A busca pelo lazer tem promovido nas últimas décadas o deslocamento de pessoas 

em busca de localidades com belezas cênicas e atrativos naturais, sendo o litoral o que mais 

atrai pessoas para a região contribuindo para a recepção de investimentos de todo o mundo. O 

lazer e atividade turística têm na natureza a base para poder se desenvolver, e esta ação desperta 

questionamentos acerca de problemas sociais e ambientais que modificam o cenário 

paisagístico e cultural local. 

A atividade turística é uma das atividades econômicas que mais cresce no mundo, 

trazendo inúmeros benefícios para localidades com potencial para desenvolvê-la, desde a 

geração de emprego e renda até a melhoria da qualidade de vida das comunidades. Porém, 

desenvolver o turismo requer planejamento e participação de todos os envolvidos, direta e 

indiretamente no processo, como governo local, moradores, empresários e até mesmo os 

turistas.  

A procura por casas de veraneio e equipamentos turísticos de médio e grande porte 

na zona costeira estimulou a produção de espaço urbano na região litorânea de Cumbuco, 

localizada no município de Caucaia, passando atualmente por alterações que afetam 
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diretamente sua comunidade local. A supervalorização das terras e a especulação imobiliária 

têm promovido conflitos socioambientais por causa das formas de uso e ocupação do solo. 

O município de Caucaia apresenta-se atualmente como um dos principais polos 

turísticos do Ceará, principalmente devido a influência polarizadora da metrópole Fortaleza. Na 

lógica turística metropolitana, destacam-se a concentração de empreendimentos e 

investimentos turísticos nos espaços litorâneos. 

Por seus recursos naturais, o litoral do município de Caucaia tem entrado 

rapidamente no circuito turístico, com a implantação de residências, hotéis, restaurantes e 

clubes recreativos, muitas vezes, de forma inadequada, produzindo impactos na saúde e na 

qualidade de vida da população local. 

Os danos ambientais provocados pelo crescimento e desenvolvimento 

descontrolado do turismo podem causar poluição, degradação da paisagem, destruição da fauna 

e da flora, entre outros. Portanto, é importante o planejamento adequado das atividades 

turísticas à prevenção e minimização dos impactos socioambientais decorrentes das atividades 

de recreação. 

Este crescimento inadequado é decorrente da especulação imobiliária que loteia a 

zona litorânea sem planejamento adequado provocando desequilíbrio ao ambiente. A Lagoa do 

Banana, devido sua proximidade à praia de Cumbuco, distando a 1,15km do mar, sofreu 

ocupação desordenada através da construção de casas de veraneio e empreendimentos 

turísticos: hotéis, pousadas e restaurantes, este crescimento e desenvolvimento do turismo nesta 

região pode está comprometendo a qualidade do recurso hídrico e alterando o estilo de vida da 

comunidade local. 

Os problemas ambientais ocorrem de forma mais intensa com o desenvolvimento e 

os padrões de vidas mais altos, pois incluem o uso de tecnologias mais caras ocasionando a 

degradação do ambiente. O estudo de problemas socioambientais objetiva ser um instrumento 

que sirva de auxílio na gestão ambiental e turística no intuito de harmonizar os múltiplos usos 

do espaço litorâneo com o desenvolvimento da comunidade tradicional do lugar. 

Toma-se a Lagoa do Banana como recorte espacial, propondo-se investigá-la como 

estudo de caso, empreendendo esforços no sentido de entender a relação entre lazer, turismo e 

o meio ambiente, no sentido amplo. Justifica-se o interesse por esta lagoa tendo em vista que a 

mesma encontra-se em momento de intensificação do lazer e turismo que estão promovendo as 

transformações socioambientais e espaciais mais relevantes do lugar. 
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Desta forma, buscou-se nesta pesquisa, como objetivo maior, descobrir como se dá 

a relação entre o lazer, o turismo e o meio ambiente na Lagoa do Banana e quais os problemas 

socioambientais decorrentes dessa relação. Diante deste cenário questionou-se: 

Quais os interesses existentes na ocupação do entorno da Lagoa? 

Quais os impactos socioambientais decorrentes desses usos? 

Quais os tipos de usos da água e do entorno da Lagoa? 

Quais as condições da qualidade da água da Lagoa do Banana? 

Como se caracteriza a comunidade tradicional após o crescimento das casas de 

veraneio e turismo que residem no entorno da Lagoa?

Com base nesses questionamentos, esta pesquisa pretende alcançar os seguintes 

objetivos: 

a) Identificar os problemas socioambientais resultantes das formas de uso e 

ocupação da Lagoa do Banana. 

b) Analisar a qualidade da água em dois períodos (chuvoso e seco) utilizando os 

parâmetros do Índice da Qualidade da Água (IQA). 

c) Identificar os tipos de lazer utilizados na Lagoa. 

d) Compreender os usos decorrentes da prática de morar, trabalhar e recrear no 

entorno da Lagoa do Banana. 

Esta dissertação foi estruturada em cinco partes. A introdução apresenta o 

problema. O segundo capítulo esclarece o caminho metodológico utilizado, delineando os 

passos da pesquisa, bem como as análises utilizadas para o desenvolvimento do estudo. 

O terceiro capítulo descreve de forma geral o litoral do Ceará, com destaque para o 

litoral de Caucaia onde se encontra a área em estudo. Ainda neste capítulo é caracterizado o 

sistema lagunar do Banana e a biodiversidade da lagoa e do seu entorno. 

O capítulo seguinte traz à tona os principais problemas socioambientais decorrentes 

do lazer e do turismo, começando por descrever as primeiras ocupações, procedendo com a 

construção de casas de veraneio e com o crescimento turístico, seguido dos impactos sociais e 

ambientais identificados na Lagoa e em seu entorno, culminando na discussão sobre a qualidade 

da água. 

Por fim, o capítulo 5, discerne as considerações finais da pesquisa, extraídas do 

estudo teórico-empírico. 

� �
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CAPÍTULO 2 

2 METODOLOGIA 

Descobrir como se dá a relação entre lazer, turismo e o meio ambiente na Lagoa do 

Banana e quais os problemas socioambientais decorrentes dessa relação é objetivo maior deste 

estudo. O propósito da pesquisa não se limita a identificar os impactos socioambientais que na 

maioria das vezes se apresentam como negativos, mas explicar a origem desses problemas e 

sugerir possíveis soluções para os mesmos. A pesquisa é do tipo qualitativa e empírica, pautada 

na abordagem investigativa e exploratória. 

Entende-se por metodologia o caminho do pensamento e a prática exercida na 

abordagem da realidade. É como articular conteúdos e pensamentos, incluindo concepções 

teóricas de abordagem, conjunto de técnicas utilizadas e o potencial investigativo do 

pesquisador. Teoria e metodologia caminham juntas, inextrincavelmente inseparáveis. 

2.1. Opção metodológica 

Sabe-se que, desde o surgimento da humanidade, a relação do homem com a 

natureza foi alvo de inúmeras transformações, porém com o advento da tecnologia e os 

processos de modernização, elas se agravaram, despertando a sociedade para os problemas 

relacionados às questões ambientais. 

O pensamento sistêmico surgiu no campo da Biologia no início do século XX, mas 

foi por meio das concepções de Ludwig von Bertallanfy, de um sistema aberto e na Teoria Geral 

dos Sistemas que se estabeleceu o pensamento sistêmico no âmbito da ciência, permitindo uma 

visão sistêmica da natureza (FARIA e CARNEIRO, 2001). 

A Teoria Geral dos Sistemas (TGS) possibilita que cada variável, em um sistema, 

interaja com as outras de forma tão complexa que causa e efeito não podem ser separados, 

portanto não se pode compreender turismo se os contextos forem estudados isoladamente, sem 

suas relações. 

No âmbito dessa teoria, o turismo deve ser considerado como sistema aberto que 

necessita da interação simultânea de vários sistemas (ambiental, humano, econômico etc.). 

Segundo Beni (2003), o turismo é um sistema dinâmico que mantém relações de conflito e 

colaboração com o meio circundante, sendo, portanto, um sistema complexo, abrangente e 

pluricausal. 
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Essa abordagem sistêmica ajuda a compreender as potencialidades e limitações de 

uma região, verificando a intensidade dos possíveis impactos provocados pelo desenvolvimento 

de atividades econômicas (como o turismo para este caso em estudo) que podem ser 

desenvolvidas dentro do sistema sem provocar perturbações irreversíveis e contraproducentes 

(FARIA e CARNEIRO, 2001). 

Aceranza (2002) relata que a TGS estabelece as bases conceituais para a 

organização do conhecimento interdisciplinar e representa um marco de referência, que permite 

identificar os elementos componentes e interatuantes de um dado fenômeno, bem como as 

funções, relações e interações com seu meio ambiente [...], razão por que, essa teoria é 

considerada um instrumento válido para a análise de um fenômeno complexo como o turismo. 

Para tanto, embasou-se a metodologia deste estudo no enfoque da Teoria Geral dos 

Sistemas, visando compreender de que forma ocorre a relação homem/natureza através dessa 

atividade denominada turismo. 

A pesquisa caracterizada como qualitativa, segundo Minayo (2001), é um tipo de 

pesquisa que se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, 

ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 

que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que 

não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

Uma amostragem qualitativa se caracteriza por: a) privilegiar os sujeitos sociais que 

detêm os atributos que o investigador pretende conhecer; b) considerar esses sujeitos em 

número suficiente para permitir reincidência das informações, porém não despreza informações 

ímpares cujo potencial explicativo tem que ser levado em conta; c) entender que, na sua 

homogeneidade fundamental, relativa aos atributos, o conjunto de informantes possa ser 

diversificado para possibilitar a apreensão de semelhanças e diferenças; d) esforça-se para a 

escolha do lócus e do grupo de observações que contenham conjunto das experiências e 

expressões que se pretende objetivar com a pesquisa (MINAYO, 2001). 

2.2. Coleta de dados em Campo 

O estudo ocorreu em duas etapas. A primeira etapa compreendeu com o estudo 

socioambiental junto aos turistas, empreendedores e a comunidade que habita o entorno da 

lagoa, com entrevistas (relatos e conversas informais), com auxílio de formulários (VER 

APÊNDICE), com vistas a obter informações qualitativas, com a finalidade de coletar dados 
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que evidencie a percepção que esses grupos têm a respeito do turismo e do meio-ambiente da 

Lagoa do Banana.  

As entrevistas foram realizadas de forma aleatória para indivíduos maiores de 18 

anos, sendo aplicados aos finais de semana, durante meses alternados no ano de 2012. 

A segunda etapa compreendeu com a realização das coletas de água. A primeira 

campanha foi realizada no período chuvoso (maio/2012) e a segunda no período de estiagem 

(novembro/2012) em pontos que foram distribuídos ao longo do reservatório, seguindo a 

Resolução CONAMA n°274/2000, que define critérios de balneabilidade em águas brasileiras 

(doces, salobras e salinas). Conforme descrito no seu Art 5°, a amostragem deverá ser efetuada 

em local que apresentar a isóbata de um metro e onde houver maior concentração de banhistas. 

As amostras para exame microbiológico foram acondicionadas em frascos estéreis 

e transportadas, imediatamente após a coleta para o laboratório em caixas isotérmicas resfriadas 

à temperatura inferior a 10°C, sendo processadas imediatamente ou conservadas conforme 

recomendação da APHA et al (2000), em função do tipo de análise. 

Em cada ponto de amostragem, o coletor era lavado repetidas vezes com água do 

próprio local. Uma vez coletada, cada amostra foi distribuída em recipientes apropriados e 

devidamente identificados. 

Os pontos foram distribuídos no entorno da Lagoa (Figura 1), buscando identificar 

os locais com maior influência antrópica. A tabela 1 possui informações das coordenadas 

geográficas para cada ponto de coleta. 

Tabela 1: Informação das Coordenadas geográficas por ponto de coleta 

Identificação Coordenadas geográficas 

Ponto 1 
Barraca Recanto Lagoa do 

Banana 
0527768/9598286 

Ponto 2 Restaurante Lagoa Cheia 0527510/9598390 
Ponto 3 Ponto isolado 0527235/9598754 
Ponto 4 Restaurante Milano 0527480/9599350 
Ponto 5 Casa de veraneio 0526734/9599438 

Ponto 6 
Restaurante Lagoa do 

Banana 
0526686/9599282 

Os pontos 1, 2, 4 e 6 refere-se a restaurantes e barracas que oferecem além de 

comida e bebida, passeios de jet-ski e banana boat. O ponto 5 refere-se a casa de veraneio, que 

é alocada apenas em feriados e finais de semana. O Ponto 3 é o único ponto de acesso a lagoa 

que não possui estabelecimento ou residência sendo o menos visitado, servindo portanto como 
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base para a comparação dos resultados. As figuras 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ilustram os pontos 

selecionados para a coleta considerando a acessibilidade ao local. 

�

Figura 1- Mapa da localização e indicação dos pontos amostrais para coleta de água na Lagoa 
do Banana 
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Figura 2- Ilustração do Ponto 1 de Coleta - Barraca Recanto Lagoa do Banana 

Fonte: FARRAPO, 2012. 

Figura 3- Ilustração do Ponto 2 de Coleta - Barraca Lagoa Cheia 

Fonte: FARRAPO, 2012. 
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Figura 4- Ilustração do Ponto 3 de Coleta - Ponto isolado 

Fonte: FARRAPO, 2012. 

Figura 5- Ilustração do Ponto 4 de Coleta - Restaurante Milano 

Fonte: FARRAPO, 2012. 
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Figura 6- Ilustração do Ponto 5 de coleta - Casa de veraneio 

Fonte: FARRAPO, 2012. 

Figura 7- Ilustração do Ponto 6 de Coleta - Restaurante Lagoa do Banana 

Fonte: FARRAPO, 2012. 
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2.3. Procedimentos Analíticos 

A qualidade da água foi analisada por meio de estudos físico-químicos 

(temperatura, turbidez, Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Oxigênio Dissolvido (OD), 

nitrogênio total, fósforo total, sólidos totais, pH) e bacteriológicos (coliformes termotolerantes). 

As análises foram realizadas no Laboratório de Geologia Marinha e Aplicada 

(LGMA) da Universidade Federal do Ceará (UFC). As variáveis foram realizadas seguindo os 

seguintes procedimentos: 

Temperatura 

A temperatura foi determinada em campo, no momento da coleta através de sonda 

(YSI 556MPS). As unidades foram expressas em graus Celsius (°C). 

Oxigênio Dissolvido (OD) 

A fixação do OD foi realizada no campo utilizando os reagentes sulfato manganoso 

e azida sódica e em laboratório realizou-se a titulação iodométrica (APHA, 2000). 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

Foi determinada pelo método da incubação com diluição. As amostras foram 

diluídas a 0%, 25% e 50%, incubadas a 20°C por 5 dias e as concentrações em OD foram 

obtidas no início e no fim do período de incubação (APHA, 2000). 

Nitrogênio total (NT) e Fósforo Total (FT) 

Na determinação de NT e PT as amostras foram decompostas, simultaneamente 

para fosfato e compostos nitrogenados, por oxidação alcalina com persulfato durante 30 

minutos no bloco digestor, segundo o método de Grasshoff et al (1983). Após esta etapa 

analisou-se separadamente nitrogênio total como nitrato, pelo método da coluna redutora de 

cádmio, e fósforo (fosfato) pelo método de ácido ascórbico. Na leitura das concentrações usou-

se um espectrofotômetro de marca Thermo e modelo Evolution 300. 
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Turbidez 

Foi determinado o método Nefelométrico, com o auxílio de um turbidímetro (uT). 

Sólidos Totais (ST) 

Determinado pelo método gravimétrico, utilizando-se banho-maria, balança 

analítica e estufa (APHA, 2000). 

pH 

Foi determinado usando-se um phmetro calibrado previamente com soluções 

padrões de pH 7 e 9. 

Coliformes Termotolerantes (CT) 

Foi determinado inicialmente utilizando o método de membrana. As análises 

seguiram as diretrizes do Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater. Este 

parâmetro foi realizado pelo Laboratório Labor Saúde Ambiental.  

� �
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CAPÍTULO 3 

3 O LITORAL E AS LAGOAS 

Por definição, Zona Costeira é o espaço geográfico de interação do ar, do mar e da 

Terra, incluindo seus recursos ambientais, abrangendo a Faixa Marítima e a Faixa terrestre 

(CUNHA, 1999), compreendendo uma grande variedade de ecossistemas, que apresentam 

transição dos ambientes terrestres e marinhos. 

Para Costa (2005) a zona costeira, por ser uma região em que ocorre a constante 

interação entre as águas costeiras e terras emersas adjacentes, se apresenta como um ambiente 

dinâmico e extremamente frágil, agravada com a implantação indiscriminada dos processos de 

urbanização, industrialização, exploração irracional de recursos naturais e especulação 

imobiliária, provocando a desestabilização do equilíbrio ambiental, surtindo como efeitos 

negativos: erosão, contaminação do solo e das águas, diminuição dos recursos naturais e 

remoção das comunidades locais do suporte de vida e redução da qualidade de vida das mesmas. 

Infelizmente o processo histórico de ocupação e transformação do espaço 

geográfico do litoral cearense vem, ao longo dos tempos, ocorrendo de forma desregrada. Nos 

últimos vinte anos, a especulação imobiliária, a abertura de novas estradas, o desenvolvimento 

do turismo como uma atividade econômica convencional, unidos ao crescimento desmesurado 

dos núcleos populacionais litorâneos, têm causado sérios impactos socioambientais ao meio 

(SILVA, 1998), como também tem privado várias comunidades tradicionais do seu suporte de 

subsistência. 

Por apresentar grande importância em todo o mundo, a zona costeira têm sido alvo 

de estudos em relação ao seu meio biótico e abiótico. A questão do uso e gerenciamento deste 

meio torna-se em dias atuais um assunto de grande relevância, pois a água é um bem comum 

de grande necessidade para a sobrevivência do homem e qualquer outro tipo de vida na Terra. 

E este precioso bem tem sido usado de maneira inadequada nas zonas costeiras tendo em vista 

as diversas formas de degradação ambiental que os recursos hídricos vêm sofrendo. 

Há 30 anos, a zona litorânea era ocupada apenas por população nativa. As alterações 

da área resultavam das atividades de subsistência realizadas nesse espaço e baseadas, sobretudo 

na pesca artesanal, na agricultura e no extrativismo extensivo � formas de exploração que 

mantinham a degradação do ambiente em níveis suportáveis. 

O crescimento da pesca industrial, a especulação imobiliária e a expansão do 

turismo promoveram e ainda levam à expulsão da população nativa do seu lugar histórico, 

tirando-lhe o sustento e forçando-a à migrar para a capital ou a prestar serviço assalariado 
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voltado para o lazer dos veranistas. O loteamento das praias, presente em todos os trechos do 

litoral, levou sistematicamente ao aplainamento de dunas, desmonte de falésias, subtração de 

planícies de inundação dos rios, poluição dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, 

desmatamento e aterros de manguezais, ocupação de faixas praiais, empobrecimento da 

biodiversidade e acúmulo de lixo (SALES, 1993). 

No Nordeste brasileiro a zona costeira compreende a área que se estende do delta 

do Parnaíba até a divisa da Bahia com o Espírito Santo, englobando oito estados. Ali se 

encontram ecossistemas estuarinos, manguezais e lagoas costeiras, considerados de extrema 

importância biológica, com alta biodiversidade e riqueza de espécies. 

No Ceará destacam-se os estuários do rio Jaguaribe e do rio Cocó, além de áreas 

estuarinas de alta biodiversidade de Aracati, Camocim e Barroquinha. Essas áreas têm sido 

utilizadas para aquicultura, sendo marcadas, também, pela pesca predatória, a sobrepesca, a 

expansão urbana, as indústrias e a falta de saneamento básico. 

Estendendo-se em uma extensão de 575 km, a zona costeira cearense é formada por 

vários tipos de dunas, falésias, lagoas, mangues e outros tipos de vegetação. No Ceará, mais de 

três milhões de pessoas moram em áreas com influência direta do mar, distribuídas em 21 

municípios e aproximadamente 110 comunidades (CAMPOS, 2012). 

Muitas regiões costeiras em todo mundo vêm sofrendo com a ocupação urbana 

desordenada, sendo os rios, lagos, lagoas e mares os primeiros sistemas que fazem parte de todo 

um ecossistema a serem prejudicados. Ações como o lançamento irregular de águas servida, 

resíduos sólidos dentre outras ações provocam o desgaste e o desequilibro ecológico de tais 

ambientes, não sendo difícil de ser observado nas cidades costeiras (CLAUDINO-SALES, 

2012). 

Os lagos e lagoas também apresentam sua importância diante de seus usos. Muitas 

comunidades utilizam-se dos mesmos para uso doméstico, criação de animais, cultivo e 

irrigação de hortas. Porém, a cada dia esses corpos hídricos têm sido impactados por estas 

atividades antrópicas. Na maioria das vezes são nas regiões metropolitanas que rios, lagos e 

lagoas são aterrados com resíduos sólidos e lixo, muitos têm sua margem invadida por 

habitações sem nenhuma infra-estrutura de saneamento, logo os dejetos produzidos são 

despejados no leito destes corpos, ocasionando assim, diversas formas de degradação 

ambiental. 

As lagoas ocupam áreas consideráveis da zona costeira. Na América do Sul, cerca 

de 12,2 % da extensão da costa se apresenta sob forma lagunar (PORTO FILHO, 1993). No 
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Brasil, elas ocorrem praticamente em toda a costa e compreendem o principal sistema lêntico 

do país (ESTEVES et al., 1983). 

Segundo Esteves (2011), tanto lagunas quanto lagoas costeiras têm sua gênese 

vinculada aos processos transgressivos do mar, que ocorreram a partir do Pleistoceno e se 

prolongaram até os últimos dois mil anos do Holoceno, quando ocorreu a gênese da grande 

maioria das lagoas costeiras do Brasil. A gênese desses ecossistemas evidenciou que nas suas 

formações participaram tanto processos fluviais, marinhos como fluvio-marinhos e eólicos. 

Consequentemente, são encontrados tanto ecossistemas lacustres de água doce como lagoas 

com características marinhas e estuarinas (ESTEVES et al., 1984). 

Esteves (2011), afirma que as lagoas costeiras são ecossistemas presentes em todos 

os continentes sendo áreas de acentuada importância para as populações humanas em função 

dos recursos alimentares, através da pesca, e também, por apresentarem excelentes áreas de 

lazer. Grandes partes das lagoas costeiras da América do Sul encontram-se na costa brasileira 

e incluem lagos de água doce até lagunas com características estuarinas ou marinhas. 

Para Loureiro et al, (2006), as lagoas costeiras são corpos d'água conectados ao 

oceano e formados como resultado da elevação do nível do mar durante o Holoceno/Pleistoceno 

e da construção das restingas arenosas através dos processos marinhos, isolando parcialmente 

ou totalmente os corpos lagunares do oceano. 

Segundo Tundisi (2008), define-se lagoa costeira como um lago raso ou como 

corpos de água conectados a um rio ou ao mar (latim: lacuna; lacus � lago). Já para Kjerfve 

(1994), a definição para lagoa costeira é como um conjunto de água rasa, costeiro, separado do 

oceano por uma barreira, conectado pelo menos intermitentemente com o oceano, por uma ou 

mais conexões restritas e normalmente com orientação paralela à costa. 

As lagoas representam 15% da zona costeira de todo o mundo e estão entre os 

ecossistemas mais produtivos da biosfera. Estes corpos d�água servem a diversas atividades 

antrópicas relacionadas com a alimentação, energia, transporte, recreação e urbanismo e o seu 

balanço natural pode ser facilmente perturbado, muitas vezes de forma irreversível e sempre 

acompanhado de problemas socioeconômicos (BARROSO et al, 2000).  

Os ecossistemas lacustres como as lagoas costeiras têm grande importância, tanto 

para as diversas atividades que elas oferecem para o homem como também, a disposição que 

esta apresenta para o equilíbrio do ecossistema ali presente. 

A compreensão da dinâmica das lagoas costeiras é importante não só para o 

entendimento do metabolismo de ambientes lacustres tropicais, como também para auxiliar 
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programas que visem sua conservação e utilização racional. As lagoas costeiras contribuem 

para a manutenção do lençol freático e para estabilidade climática local (Esteves, 2011). 

A importância dos estudos nesses ecossistemas deve-se a vários fatores, dentre eles 

podemos citar o fato de constituírem sistemas efêmeros, representando um estágio de transição 

entre sistemas semifechados para lagos límnicos, pântanos ou baias costeiras, dependendo de 

sua evolução (BARNES, 1980), além de serem áreas produtivas se comparadas às zonas 

costeiras e oceânicas adjacentes (MARGALEF, 1983), importantes tanto do ponto de vista da 

produção de peixes, como também áreas utilizadas para o lazer da população (ESTEVES et al., 

1984). 

Estudos limnológicos sistemáticos nas lagoas costeiras do Ceará de forma a 

caracterizar os parâmetros físicos, químicos e biológicos são raros, apesar da sua importância, 

como para a produção de peixes e crustáceos.  

Claudino Sales (1993) em seu estudo Lagoa do Papicu: Natureza e ambiente na 

cidade de Fortaleza, adota como área piloto o sistema lacustre interdunar Lagoa do Papicu, 

abordando a problemática ecológico-sócio-ambiental e suas vinculações com a globalidade, a 

partir da análise da lagoa. 

Valente (1994) apresenta um estudo envolvendo a análise e identificação dos 

problemas degradacionais na Lagoa de Porangabussu, Fortaleza-CE. Seu estudo constata as 

mais variadas formas de agressões a esses ambientes: degradação resultante de aterramentos, 

edificações, depósitos de lixos e esgotos. O autor propõe uma ação integrada da comunidade, 

empresários e administração pública no sentido de resgatar e salvar a lagoa. 

Viana (2000) realiza um estudo de Zoneamento Ambiental da Bacia Hidrográfica 

do Rio Cocó no município de Fortaleza-CE, onde constata que os recursos naturais se 

encontram bastante degradados em virtude da poluição das águas, desmatamentos, aterros, 

ocupações desordenadas e lançamento de efluentes domésticos. A autora procurou conhecer a 

problemática sócio-ambiental e sugerir propostas de manejo adequado desse sistema hídrico. 

Ribeiro (2001), desenvolve um estudo envolvendo a análise e planejamento 

ambiental do sistema hidrográfico Papicu/Maceió, no município de Fortaleza, estado do Ceará, 

identificando e analisando as transformações ambientais na área. A autora constata um estágio 

evolutivo de degradação ambienta l em função principalmente do desordenado processo de 

urbanização e propõe estratégias de planejamento ambiental e a implantação de um sistema de 

proteção e reservas ambientais ao entorno dos recursos hídricos. 
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Alguns trabalhos foram realizados em lagoas costeiras, podemos citar Gomes 

(1998) que realizou um estudo liminológico e do uso e ocupação da Lagoa de Uruaú e Lima Jr. 

(2003) que estudou a distribuição de Cu, Na, Pb, Fe e Hg nos sedimentos da Lagoa do Banana. 

3.1. O Litoral de Caucaia 

Desde a década de 1980 o turismo litorâneo no Ceará vem crescendo 

expressivamente, dando a esta atividade um notório destaque econômico. O turismo em áreas 

naturais ganha destaque no segmento das viagens turísticas desde 1990. A explicação para o 

crescimento está relacionada ao grande interesse despertado como um produto novo no mercado 

turístico, atrelado ao momento de �resgate da natureza� e a tudo que se relaciona com o meio 

ambiente, envolvido num modismo histórico de preocupação ou busca ambiental pelo qual 

passamos na atualidade. E também a ampla divulgação por parte da mídia impressa, televisiva 

e agora digital, com um poder mais forte que o subestimado. 

O crescimento metropolitano em direção a Caucaia se estendeu tanto para o interior 

quanto para o litoral gerando uma ocupação desordenada. Os principais vetores desta 

interligação são a expansão industrial e residencial do Bairro de Antônio Bezerra e a procura 

por novos espaços de lazer na zona marítima, a partir do estuário do Rio Ceara compreendendo 

as praias de veraneio de Iparana, Boi Choco, Pacheco, Icaraí, Tabuba e Cumbuco. Nesta faixa, 

onde, segundo os dados da Secretaria de Infra-estrutura de Caucaia, quase 95% dos imóveis são 

de proprietários residentes em Fortaleza. A ocupação do solo se dá sem nenhum critério de 

preservação dos recursos naturais, com desmontes de dunas, invasão de faixas de preservação 

de lagoas e de areia da praia. 

A ocupação litorânea de Caucaia é iniciada nos anos 1950 com a construção do 

SESC Iparana, que é o primeiro empreendimento de veraneio do litoral do município. Inicia-se 

uma demanda por espaços litorâneos, essencialmente metropolitanos. 

Nos anos de 1950 a 1980 há a predominância de meios de empreendimentos menos 

sofisticados, para um público local/regional/estadual. A partir dos anos 1980, os fluxos 

turísticos modificaram esta relação: demanda estadual/nacional/internacional, estabelecendo 

novos padrões de meios de hospedagem (hotéis mais sofisticados e resort�s, por exemplo). 

Desta forma se estabelece três etapas da ocupação litorânea de Caucaia: 

a) até os anos 1950, uma ocupação de aldeias de pescadores destacando-se 

Cumbuco, Icaraí e Tabuba como as principais aldeias. 
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b) dos anos 1950-1980, uma ocupação veranista oriunda essencialmente de 

Fortaleza destacando-se Iparana e Icaraí como principais localidades �veranistas�; 

c) dos anos 1980 até hoje, uma ocupação turística, concentrada nas localidades de 

Tabuba e Cumbuco com empreendimentos turísticos de padrão nacional e internacional. Estas 

mudanças são reflexos das políticas públicas que priorizam o turismo no Ceará, e 

essencialmente, os espaços litorâneos. 

Segundo dados do IPECE, Caucaia tem 44 km de litoral, dos quais 28 km fazem 

parte das localidades litorâneas da Caucaia-Sede e os 16 km restantes fazem parte do distrito 

de Guararu e Catuana, inseridos na Área de Proteção Ambiental do Rio Cauípe e Estação 

Ecológica do Pecém.  

As praias de Cumbuco e Icaraí são as que mais se destacam quanto ao fluxo 

turístico. Cumbuco é o principal destino turístico de Caucaia, conhecido mundialmente, por sua 

paisagem natural com lagoas, rios, dunas e, mais recentemente, pela prática de esportes náuticos 

como o kitsurf, e o surf. Um destaque ainda maior, para este cenário, tem sido feito a partir da 

divulgação em novelas ali realizadas e transmitidas para várias partes do mundo. A figura 8 

ilustra as localidades litorâneas e sua localização em Caucaia. 

Figura 8 � Mapa das localidades do litoral de Caucaia 
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Segundo a Superintendência do Meio Ambiente do Ceará (SEMACE), no ano de 

2007, para o município de Caucaia, foram solicitadas 22 licenças para construção de 

empreendimentos, destes 18 estão localizados no litoral, ou seja, 82% do total, distribuídos 

pelas cinco áreas litorâneas (tabela 2). A praia de Cumbuco concentra quatorze destes 

empreendimentos, abarcando assim, quase que a totalidade de investimentos privados voltados 

ao setor turístico. Deste total, nove são categorizados como complexos hoteleiros, hotéis ou 

pousadas. 

Tabela 2- Número de empreendimentos com licenças expedidas pela Superintendência do Meio 
Ambiente do Ceará (SEMACE) para as localidades litorâneas de Caucaia-CE, 2007. 

Localidade Total 
Iparana - 
Pacheco - 
Icaraí - 
Tabuba 02 
Cumbuco 14 
Não definido 06 
Total 22 

Fonte: SEMACE (2007). 

Cumbuco concentra 63,3% de todas as licenças de empreendimentos no município, 

sendo o principal destaque na questão turística: quatro complexos turísticos e hoteleiros, além 

de cinco pousadas e hotéis. Ou seja, é um dos lugares privilegiados no Ceará. As aplicações 

financeiras estatais e privadas estão concentradas nesta área. Ela é fundamental para a economia 

da região, em especial para a de Caucaia. 

A Lagoa do Banana localiza-se aproximadamente a 1km da praia do Cumbuco, 

participando do crescimento de empreendimentos e consequentemente do investimento 

turístico da região. 

3.2. A Lagoa do Banana 

Sistemas lagunares são áreas que servem de retenção de matéria entre os sistemas 

terrestres e marinhos. O material em suspensão nesses sistemas apresenta características 

dinâmicas, se comparados com sistemas abertos. Os fatores que influenciam essa dinâmica são: 

o impacto direto e a variabilidade do aporte fluvial e da maré; a variabilidade de contribuição 

alóctone, principalmente vegetação marginal; a pequena profundidade que promove um 
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acoplamento do metabolismo pelágico e bêntico e a ressuspensão de material do fundo, devido 

à homogeneização da água pelo vento (MOREIRA & KNOPPERS, 1990). 

O acesso para a Lagoa do Banana (Figura 10) pode ser realizado pela BR-222, e 

posteriormente, seguindo a CE-085 passando pela localidade de Garrote ou pela CE-090. 

Percurso esse que passa pelas praias de Icaraí, Tabuba e Cumbuco, estando a 22,82 km, em 

linha reta, da Capital, Fortaleza. 

A Lagoa do Banana apresenta variações na configuração geomorfológica local no 

seu entorno. As unidades geomorfológicas encontradas na área são: 

• Tabuleiros Costeiros, que se desenvolvem sobre a Formação Barreiras 

apresentado como características um relevo aproximadamente plano, 

intercalado com setores suave ondulados, e altitude pouco expressiva;  

• Planície Flúvio-Lacustre da Lagoa do Banana, sendo a única feição a estar 

em contato direto com este corpo hídrico, possuindo uma planície de 

inundação que o margeia (GÓIS, 2009). 

Entre os componentes geoambientais do município têm-se a Planície Litorânea, os 

Tabuleiros Pré-Litorâneos e a Depressão Sertaneja. O complexo vegetacional é típico da Zona 

Litorânea e a temperatura ambiente varia entre 24°C e 32°C. O clima do município é Tropical 

Quente Semi-Árido. A Lagoa do Banana possui um espelho d�água de 90 ha e um volume 

armazenado de 973.480 m3 (IPECE, 2012).

3.3. A Biodiversidade na Lagoa do Banana e no seu Entorno 

O termo biodiversidade (etimologicamente, do grego biós, vida, e diversidade, 

variedade, multiplicidade) pode dar margem a inúmeras interpretações. A abordagem mais 

simples e direta do termo refere-se à riqueza do número de espécies. Esta definição talvez seja 

a mais facilmente utilizada em materiais didáticos, sendo uma das definições mais bem 

aplicáveis do ponto de vista biológico. Entretanto, pode-se estender a interpretação deste 

conceito a cenários mais amplos e mais complexos. 

Para os especialistas da Organização das Nações Unidas (1992), a biodiversidade é 

entendida como sendo a variedade de seres vivos da Terra, fruto de bilhões de anos de evolução, 

moldada pelos processos de seleção natural e, de uma forma cada vez mais acentuada, pelas 

atividades humanas. Essa variedade de seres vivos forma uma teia viva integrada pelos seres 

humanos e das quais estes dependem.
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Os dados apresentados foram obtidos através do Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) realizado para o empreendimento Brasil Real � Cumbuco Resort. O levantamento da 

fauna e da flora foi realizado durante o período de março e novembro de 2007, onde foram 

realizadas visitas �in loco�. 

As observações da fauna foram feitas através de caminhadas por trilhas, bem como 

através de tocaias em pontos estratégicos. As expedições realizadas no campo buscaram o 

levantamento da fauna por meio de observações diretas; vestígios como pegadas, penas e tocas; 

canto; vocalização e entrevistas com moradores. 

A vegetação de borda de duna que se prolonga às margens da lagoa encontra-se 

preservada. A vegetação encontrada é arbórea-arbustiva (Figura 10). Há predomínios de vários 

exemplares de Tabebuia avellanedae (pau d� arco roxo, Andira retusa (Angelim), Caesalpinia 

pyramidalis (catingueira), Campomanesia triflora (guabiraba), Anacardim occidentale 

(cajueiro), Caesalpinia férrea (jucá), Cereus jamarucu (mandacaru), Pithecellobium foliolosum 

(arapiraca ou jurema),  Coccoloba latifólia (coaçu) entre outras. 

Figura 10- Vegetação de Dunas preservada as margens da Lagoa do Banana. 

Fonte: GEOCONSULT, 2007 

Na planície de inundação da Lagoa do Banana a biomassa vegetal é muito pequena 

sendo representada tão somente por Echinodorus sublatus (chapéu-de-couro), Elecharis sp. e 

Cyperus ferax (junquinho) (Figura 11). 
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Figura 11- Vegetação típica da margem da Lagoa do Banana. 

Fonte: GEOCONSULT, 2007 

A fauna da região apresenta-se pouco diversificada, haja vista o constante 

desenvolvimento de atividades antrópicas do entorno, que reflete em alteração dos hábitos da 

mastofauna, provocando sua fuga para locais menos visitados pelo homem, e que oferecem 

refúgio seguro e alimentação. Nessa concepção, acredita-se que a fauna refugia principalmente 

na mata perinifólia de duna e nas proximidades da Lagoa do Banana. 

As aves, por apresentarem maior facilidade de locomoção e maior diversidade de 

fonte de alimentação, adaptam-se mais facilmente as condições adversas da planície litorânea, 

apresentando um número bem mais significativo de espécies em relação aos demais tetrápodas. 

Nota-se também uma maior diversidade de habitat e de nível trófico das aves, ocupando todos 

os ambientes da região. 

Próximo a faixa praial se destacam as aves: Rhynchotus rufescens (perdiz), 

Paroaria dominicana (campina), Vanellus chilensis (tetéu � Figura 12), Anthus lutencens

(caminheiro-do-campo), Himamtopus himantopus (pernilongo), Pluvialis squatarola 

(tarambola-pintada),  Pluvialis Dominica (tarambola), Charadrius semipalmatus (maçarico), 

Charadrius collaris (maçarico-de-colar), Arenaria interpres (maçarico), Tringa solitaria 

(maçarico), Tringa flavipes (maçarico), Tringa melanoleuca (maçarição), Actitis macularia 

(maçariquinho), Calidris canutus (maçarico-de-peito-marron), Calidris pusilla (maçariquinho), 

Calidris alba (maçarico-de-areia), Bartramia longicauda (maçarico-do-campo), Numenius 

phaeopus (pirão-gordo), Gallinago gallinago (narceja-pequena), Gallinago undulata (narceja), 
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Larus cirrocephalus (gaivotão), Sterna simplex (gaivota-dobico-grande), Sterna hirundo 

(trinta-réis), Sterna superficiliaris (trinta-réis), Anous stolidus (andorinha-do-mar) e etc. 

Frequentes também na planície de deflação são aves raptoras como: Speotyto 

cunicularia (buraqueira � Figura 13), Buteo magnirostris (gavião), Polyborus plancus (carcará) 

e etc, os quais ocupam o último nível de cadeia trófica, consumindo répteis, insetos, roedores e 

etc. 

Figura- 12- Espécime de tetéu (V. anellus chilensis) observado próximo a área. 

Fonte: GEOCONSULT, 2007 

Figura 13- Espécimes de coruja-baraqueira (Speotyto cunicularia) observados na planície de 
deflação da área em foco. 

Fonte: GEOCONSULT, 2007
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Na Lagoa do Banana destacam-se as seguintes espécies de peixes: Cichla ocelaris 

(tucunaré), Geophagus brasiliensis (cará), Oreochromis niloticus (tilápia), Hoplias 

malabaricus (traíra), Hypostomus SP. (cascudo), Brycon cephalus (matrichã) e Astianax sp. 

(piaba); e o molusco Pomaceae sp.(aruá), cujas conchas são encontradas em abundância (Figura 

14). 

Figura 14-. Concha de Pomaceae sp. (aruá) encontrada próximo as margens da Lagoa. 

Fonte: GEOCONSULT, 2007

Diniz e colaboradores (2010) apontam a destruição de habitats como sendo uma das 

maiores ameaças à biodiversidade mundial, e uma das grandes desencadeadoras da extinção de 

espécies. 

O crescimento irregular de residências e empreendimentos no entorno da Lagoa 

está alterando o habitat de diferentes espécies através da alteração da paisagem natural, 

dificultando a sobrevivência. 

Durante as visitas de campo, pode-se observar poucas espécies animais, detectando 

alguns pássaros. A vegetação supracitada que se iniciava nas dunas prolongando-se às margens 

encontra-se alterada pelas práticas intensas de passeios de buggys. 

Os moradores nativos, que residem no entorno da lagoa, informaram durante as 

entrevistas, que antes da existência das barracas e restaurantes, desenvolviam atividades de 

pesca de subsistência. As espécies mais encontradas eram traíra (Hoplias malabaricus (Bloch, 

1794)), tucunaré (Cichla monoculus Spix & Agassiz, 1831) e cará (Satanoperca jurupari

(Heckel, 1840)).
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CAPÍTULO 4 

4 RESSULTADOS E DISCUSSÕES 

A relação Turismo e Meio Ambiente pode sim ser benéfica para ambos os lados e 

funcionar de forma sustentável, mas se houver, antes de tudo, um planejamento sério que 

envolva �aspectos relativos à ocupação territorial, economia, sociologia e à cultura dos núcleos 

receptores, bem como às características dos locais emissores e à consequente heterogeneidade 

dos turistas� (RUSCHMANN, 2002). 

A dependência do turismo em relação ao meio ambiente fica óbvia dentro da óptica 

de que é o meio que atrai o turista e é o meio que permite a sua chegada e a sua estadia. Acontece 

que, mesmo com uma dependência tão evidente, o turismo não deixa de impactar negativamente 

o meio onde atua.

4.1. As Primeiras Ocupações 

Caucaia foi um dos primeiros núcleos de população do Ceará, seu povoamento teve 

início quando chegaram ali os jesuítas encarregados de iniciar na região uma segunda tentativa 

de colonização. Os padres da Companhia de Jesus conseguiram aldear os índios �caucaias� 

transformando-os em amigos e auxiliares em sua missão, dizem os historiadores (IBGE, 2008). 

Inicialmente foi chamada de Nova Soure, depois foi denominada Caucaia em homenagem aos 

índios caucaia. A palavra caucaia, de origem indígena, etimologicamente significa Mato 

Queimado ou Vinho Queimado. O povoado tornou-se vila em 1755, cidade em 1759 e 

município em 1938 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA, 2012). 

É na lógica de centralidade do governo português, que a Lei Provisão Régia de 15 

de outubro de 1759 cria a Vila Nova de Soure. A vila Soure contava apenas com 816 habitantes 

em 1822, sendo um dos menores núcleos populacionais do Ceará, e ao longo do século XIX 

teve uma �política de emancipação conturbada� sendo a vila extinta em 1833, pela resolução 

de 6 de maio do mesmo ano, pelo Conselho Provincial e dois anos depois, a lei n°2 suprime o 

município, e apenas em 1873 com a Lei n° 1.772 volta a ser município e sendo novamente 

extinto em 31 de outubro de 1898 para tornar-se distrito no mesmo ano pela lei n° 726 e somente 

em 20 de agosto de 1903, recuperar o estatuto municipal (ARAÚJO e DANTAS, 2008). 

Em 1990 a formação atual de Caucaia é decretada pela lei 555 e 549, estabelecendo 

a divisão do município em oito distritos, entre estes, destaca-se o mais recente: Jurema, 
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considerado a continuidade de Fortaleza. O município de Caucaia faz parte da Região 

Metropolitana de Fortaleza � RMF; sua população está estimada em 303.970 habitantes, de 

acordo com os dados do IBGE (2010), sendo o segundo município mais populoso do estado do 

Ceará. A maior parte da população, cerca de 90%, encontra-se na área urbana. 

Um dos locais mais visitados no município são as praias, por ser um lugar onde se 

encontra diversão e lazer em um só lugar. Entre elas, destacam-se: Dois Coqueiros, Iparana, 

Icaraí, Tabuba, Pacheco, Barra do Cauhipe e Cumbuco. Além destas praias destacam-se as 

Lagoas do Banana e a Barra do Cauípe, onde é comum as práticas de esportes náuticos. 

A palavra Cumbuco significa em tupi-guarani �onda longa e baixa�. E em 1872 a 

Vila de Pescadores do Cumbuco foi citada pela primeira vez, pois era uma fazenda antiga, onde 

dentro dela existia uma vila de pescadores. Há poucos anos atrás a localidade de Cumbuco 

resumia-se a uma vila de pescadores de difícil acesso para a cidade de Caucaia. Contam os 

nativos que a vila teve seu início com 30 pescadores. Suas casas eram construídas com palhas 

de coqueiro, sem nenhuma estrutura básica. No entanto, a beleza local funcionou como fator de 

atração e interesse de grupos de pessoas que buscaram naquelas praias os benefícios do lazer. 

Na década de 1970, chegou à localidade do Cumbuco um cidadão propondo uma 

melhoria na qualidade de vida da população ali residente. Em troca dessa contribuição, os 

moradores nativos teriam que negociar os terrenos de praia com o visitante. E assim foi feito: 

foi construída uma vila residencial com casas de alvenarias composta de sala, dois quartos, 

banheiro e cozinha. No dia 08 de janeiro de 1978, a nova Vila de Cumbuco foi inaugurada. Os 

habitantes na época somavam 1.200 pessoas. 

Como resultado desse processo, a vila sofreu grandes modificações urbanísticas, 

perdendo grande parte de suas características originais. A partir daí, começou a surgir à 

especulação imobiliária com a intensa construção de casas de veraneio e o incremento do 

comércio local, devido à demanda por essa população flutuante. 

4.2. A ocupação turística e os impactos sociais 

Independente da concepção genérica e atual da negatividade do termo impacto 

concorda-se com Morin (2002, p.16) que 

�para conceber e compreender esse problema, há que acabar com a tola 

alternativa da ciência boa, que só traz benefícios, ou da ciência má, que 

só traz prejuízos. Pelo contrário. Há que, desde a partida, dispor de 
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pensamento capaz de conceber e de compreender a ambivalência, isto 

é, a complexidade intrínseca que se encontra no cerne da ciência.� 

Boyer (2003) define o turismo como um tipo de consumo diferente dos outros, pois 

se realiza em outro local e não visa à satisfação de uma necessidade fundamental do homem: 

ele não é dado da Natureza ou do patrimônio histórico, pois nenhum lugar é turístico em si, 

nenhum sítio merece ser visitado, como diz a literatura turística; o turismo é um produto da 

evolução sociocultural. 

A beleza cênica e os atrativos naturais da Lagoa do Banana são grandes atrativos 

para turistas brasileiros e de outras regiões do mundo. Os passeios de jet-sky e banana boat, na 

lagoa são recomendados em sites como �programas imperdíveis�. 

Foram aplicadas 120 entrevistas (70 turistas, 20 empreendedores e 30 moradores 

nativos) no entorno da lagoa. Os turistas foram entrevistados durante os meses de julho e 

dezembro de 2012. 

Os turistas entrevistados têm entre 24 e 60 anos. Cerca de 70% possui mais de três 

salários mínimos. A maioria reside em Fortaleza, possui escolaridade de ensino superior e 

utiliza carro como meio de transporte. Sendo assim, verificou-se que 80% dos turistas são da 

capital do Ceará, sendo os demais de outros capitais como São Paulo, Recife, Brasilia e Rio de 

Janeiro e de regiões metropolitanas de Fortaleza (Gráfico 1). 

Gráfico 1- Percentual de turista de acordo com a moradia 

Fonte: FARRAPO, 2012 
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Durante a pesquisa de campo, quando abordados sobre as possibilidades da Lagoa 

do Banana como atrativo turístico, 100% dos turistas foram enfáticos com relação à beleza do 

local. Sobre outros aspectos relacionados à visitação da lagoa, muitos citaram tranquilidade, 

gastronomia, clima e esportes aquáticos como principais atrativos, realizando seus passeios com 

familiares e amigos. 

Para Becker (apud YÁZIGI et al, 1996), essa ocupação acelerada da zona costeira 

pelo turismo decorre do seu poder de transformar-se num vetor de desenvolvimento capaz de 

modificar as relações de produção do espaço, considerando novos parâmetros que levam em 

conta a preservação dos recursos, preocupando-se com os benefícios sociais trazidos para a 

região pautados no desenvolvimento sustentável.  

Os turistas definem educação ambiental como papel de conscientização e preservação 

ambiental, destacando as atividades dentro da lagoa como impacto negativo. No entanto, veem 

o crescimento turístico na região como geração de emprego e renda para a comunidade local. 

Para Jacobi (2003), entende-se, portanto, que a educação ambiental é condição 

necessária para modificar um quadro de crescente degradação socioambiental, mas ela ainda 

não é suficiente, se converte em uma ferramenta de mediação necessária entre culturas, 

comportamentos diferenciados e interesses de grupos sociais para a construção das 

transformações desejadas. 

O turismo apesar de gerar renda e emprego, tem seus problemas negativos. Knafou 

(1997) cita o principal impacto social que o turismo gera na sociedade, classificando o lugar 

turístico com duas territorialidades: Pois, a primeira territorialidade: a) é a chamada 

�territorialidade sedentária�, formada pelos habitantes que vivem frequentemente no local, e o 

autor destaca que quando há a segunda territorialidade (nômade), os habitantes locais não se 

sentem mais como �donos do lugar�, e sentem geralmente �alheios� as mudanças ali 

acontecidas. Deste lado, temos: b) a segunda, ele chama de �territorialidade nômade� que é 

aquela que os habitantes temporários (neste caso os turistas), usufruem em maior parte dos 

equipamentos urbanos, possuem alta renda, e todas as políticas e ações são voltadas a este tipo 

de habitante. Tal situação é a que mais gera conflitos. 

Segundo Ruschmann (2002, p. 110), 

�o excesso de turistas conduz ao superdimensionamento dos equipamentos 
destinados ao alojamento, alimentação, transporte e entretenimento, que 
impreterivelmente ocupam grandes espaços, agredindo paisagens e destruindo 
ecossistemas.� 
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Esse interesse dos turistas motivou à construção de grandes empreendimentos 

turísticos na região, com o surgimento de pousadas e restaurantes localizados as margens da 

lagoa, modificando a paisagem. 

Na Lagoa do Banana, as opções de hospedagem encontradas são pousadas, hotéis, 

chalés e casas de veraneio. Alguns apresentam edificações menos sofisticadas, outras dispõe de 

maior luxo. Os donos são, em sua maioria, gringos, holandeses e coreanos. 

Os empreendedores (donos de pousadas, restaurantes e barracas), informaram que 

trabalham com a educação ambiental dentro dos seus estabelecimentos, por meio da coleta de 

lixo seletiva e preservação da natureza. Destacam que os complexos turísticos estão valorizando 

a área no entorno da lagoa. 

Durante entrevistas com proprietários dos empreendimentos, foi detectado que a 

maioria destes possui naturalidade da capital e estrangeira, que ao conhecer a região se 

�apaixonaram� pelo local e decidiram por residir na Lagoa. 

Com a transformação das cidades e vilarejos litorâneos em pontos de recepção e/ou 
ponto de distribuição dos fluxos turísticos, observa-se a valorização contemporânea 
do litoral. Este fenômeno impõe-se como elemento de reflexão ao exigir modificação 
dos usos no litoral, espaço que deixa de ser virgem, ou simplesmente lugar de 
habitação e de trabalho dos pescadores, e se transmuta, atualmente, em lugar de 
negócios, sob o efeito da especulação imobiliária e do veraneio e, principalmente, dos 
empreendedores turísticos e dos turistas (DANTAS, 2002, p. 102). 

Cerca de 85% dos funcionários são moradores nativos da região e ocupam cargos 

de camareiro, cozinheiro, copeiro, garçom e serviços gerais. É comum encontrar parentes 

trabalhando no mesmo comércio. Cerca de 72% dos funcionários consideram que os negócios 

e os lucros provindos do turismo estão concentrados nas mãos dos estrangeiros e que a 

comunidade está perdendo o acesso livre a lagoa do Banana. A mão de obra especializada é 

trazida de outras localidades. 

As observações realizadas em campo permitiram detectar as alterações na paisagem 

natural. Onde se pode presenciar, por exemplo, o desmatamento da mata ciliar para a construção 

de casas de veraneio, pontos comerciais e a geração e deposição inadequada de resíduos. 

No entorno da Lagoa do Banana há um crescimento imobiliário desordenado, 

acarretando na alteração da paisagem, degradação ambiental e na qualidade de vida da 

população nativa. A Figuras 15 é de um restaurante que concentra suas cadeiras às margens da 

lagoa. Este oferece bonecos infláveis para a recreação das crianças e atividades com a banana-

boat. 
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Figura 15 - Restaurante localizado as margens da Lagoa do Banana 

Fonte: FARRAPO, 2012. 

Durante os finais de semana, em que o fluxo de turistas é maior, ocorrem atividades 

dentro da lagoa, como os passeios de jet-skis e lanchas, sem que haja fiscalização (Figuras 16 

e 17). A prática de jet-ski, sem limite de tráfego, trouxe vários acidentes a banhistas, inclusive 

morte. Geralmente quem dirige são pessoas sem habilitação e em sua maioria menores de 18 

anos. 

Figuras 16- Práticas de jet-ski e lancha na lagoa 

Fonte: FARRAPO, 2012 
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Figura 17- Práticas de jet-ski  na Lagoa do Banana sem fiscalização 

Fonte: FARRAPO, 2012 

Corroborando com SILVA (1998), a frequência de banhista e esquiadores associado 

à presença de residências e de restaurantes, próximos ao corpo hídrico são fatores causadores 

da poluição. �

A especulação imobiliária promoveu a construção de mansões no entorno da lagoa 

(Figuras 18, 19 e 20), atraindo indivíduos a habitarem no interior da planície lacustre, locais 

onde anteriormente havia mata ciliar, ou seja, sobre as Áreas de Preservação Permanente da 

Lagoa do Banana. 

Segundo CORIOLANO e LIMA (2003), na lógica do discurso que envolve a 

relação turismo e sustentabilidade, necessitam-se equilibrar os objetivos sociais, econômicos e 

ambientais do desenvolvimento sustentável para que se possa criar um modelo conceitual de 

turismo sustentável que incorpore: o lugar, a comunidade local (considerando o respeito pela 

identidade e pelos valores socioculturais) e o visitante (satisfação da demanda turística como 

ponto-chave para a eficiência econômica), reconhecendo como eixos do desenvolvimento 

turístico sustentável: equidade social, eficiência econômica e conservação ambiental como 

metas para reorientar a participação da população quanto ao planejamento de um turismo 

qualitativo.  
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Figura 18- Casa de veraneio localizada nas margens da lagoa 

Fonte: FARRAPO, 2012 

Figura 19- Casa de veraneio com construção dentro do ambiente lacustre 

Fonte: FARRAPO, 2012 
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Figura 20- Casa de veraneio localizada área de preservação permanente 

Fonte: FARRAPO, 2012 

Com as construções de novos imóveis na região, sem respeito à legislação 

ambiental, a mata ciliar está sendo desmatada, gerando uma diversidade de impactos negativos 

nas unidades ambientais, entre eles podemos citar a perda de biodiversidade local, alterações 

no clima local, intensificação da erosão e assoreamento do leito (Figura 21). 

Por ser o turismo uma atividade demandante, nos períodos de alta visitação turística 

ocorre aumento do consumo de água e da produção de lixo pelo aumento da população sazonal, 

gerando problemas de infraestrutura, saneamento, que são causas de impactos ambientais. 

Figura 21- Construção de casa de veraneio nas proximidades da lagoa 

Fonte: FARRAPO, 2012 

Constatou-se a construção de uma residência que está realizando a deposição 

inadequada do lixo, pois estes são jogados próximos as margens da lagoa (Figuras 22 e 23). A 
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instalação e construção de empreendimentos sejam de grande, médio ou pequeno porte precisa 

ser em bases sustentáveis, sem comprometer a natureza e seus recursos, nem a sociedade e as 

gerações futuras e gerar benefícios sociais com o menor custo ambiental possível. 

Figuras 22� Lixo de material de construção é depositado na mata as margens da lagoa. 

Fonte: FARRAPO, 2012

Figuras23� Lixo de material de construção é jogado nos pés de um cajueiro 

Fonte: FARRAPO, 2012. 
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A implantação de restaurantes e residências secundárias amplificou o problema da 

falta de saneamento básico na região, tendo em vista que o aumento populacional e a crescente 

urbanização, não foram acompanhados pelo oferecimento de serviços de abastecimento de 

água, coleta de esgoto e de lixo. 

A amplificação da produção de resíduos sólidos e líquidos pode causar sérios riscos 

a qualidade ambiental da lagoa do Banana, pois a população utiliza-se de fossas sépticas para 

armazenar estes resíduos, entretanto estes recursos, se mal projetados, podem acarretar na 

contaminação do lençol freático que abastece a lagoa e os poços que abastecem os habitantes 

da região. Além disso, a irregularidade da coleta de lixo agrava a situação, pois o lixo fica 

exposto ou é queimado. 

Outro impacto negativo e que atinge a comunidade local foi à expropriação e as 

mudanças do modo de vida da população nativa, tendo em vista que a pressão da especulação 

imobiliária levou grande parte a vender os seus terrenos, migrando para outros bairros ou 

mesmo para a capital. Os que permaneceram tiveram seu modo de vida alterado, pois a mudança 

no uso do espaço, com a introdução do veraneio, incorporou estes atores. 

As atividades tradicionais, como a agricultura e a pesca, foram substituídas pelo 

emprego sazonal em restaurantes e pela atividade de caseiro, esta última engloba não só único 

individuo como também incorpora toda a sua família, exercendo funções de cozinheira, 

lavadeira e arrumadeiras. 

Para melhor entendimento dos impactos socioambientais segue os quadros sínteses 

(Quadros 2, 3, 4 e 5) dos impactos gerais do lazer e turismo nos aspectos ambiental, cultural, 

social e econômico na Lagoa do Banana, formados a partir das conversas informais e entrevistas 

com moradores e empreendedores. 
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Quadro 2 � Impactos ambientais gerais do lazer e turismo na Lagoa do Banana 

• Danos ao ambiente causados pela implantação de obras de infraestrutura 

como estradas, aterros, impermeabilização do solo (pousadas, restaurantes e 

casas de veraneio). 

• Aumento da demanda de abastecimento de água e energia elétrica e na 

produção de resíduos sólidos. 

• Descaracterização de ambientes frágeis como a implantação inadequada de 

estruturas de apoio, ou pelo excesso de uso e movimentação nestes locais 

(barracas no entorno da lagoa do Banana; trânsito dos buggys sobre a duna); 

• Retirada ou modificação de vegetação local, afugentamento e/ou mudança de 

comportamento da fauna provocado por construções e pelo excesso de 

visitação (pontos próximos a lagoa do Banana); 

• Aumento da especulação imobiliária e perda de terras pela comunidade local.

Fonte: Farrapo (2012), adaptado de Campos (2003) et al. 

Quadro 3� Impactos culturais do lazer e turismo na Lagoa do Banana 

Favoráveis Desfavoráveis 
Valorização do artesanato local Vulgarização das tradições locais 
Valorização e preservação do 
patrimônio histórico 

Destruição do patrimônio histórico 

Fonte: Farrapo (2012), adaptado de Campos (2003) et al. 

Quadro 4� Impactos sociais do lazer e turismo na Lagoa do Banana 

Benefícios Prejuízos 
• Melhoria de infraestrutura; 
• Capacitação de mão-de-obra 

local; 
• Desenvolvimento da estrutura 

urbana; 
• Aumento das atividades de 

lazer; 
• Icremento da qualidade de 

prestação de serviços nas 
pousadas restaurantes; 

• Divulgação do município no 
circuito do turismo; 

• Integração e desenvolvimento 
regional. 

• Imigração desordenada; 
• Aumento da poluição e tráfego 

urbano; 
• Exploração turística desordenada; 
• Crescimento desordenado e 

desequilíbrio em áreas frágeis; 
• Aumento da criminalidade e 

vandalismo, com assaltos e furtos; 
• Desconforto da população pela pouca 

participação nos lucros da atividade; 
• Aumento da população sazonal; 
• Problemas de infraestrutura. 

Fonte: Farrapo (2012), adaptado de Campos (2003) et al. 
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Quadro 5 � Impactos econômicos do lazer e turismo na Lagoa do Banana 

Benefícios Prejuízos 
• Geração de emprego através 

dos empreendimentos; 
• Aumento de divisas em 

moedas estrangeiras; 
• Criação e desenvolvimento de 

empresas; 
• Diversificação da economia; 
• Maior distribuição e 

circulação da renda; 
• Aumento da renda �per 

capita�; 
• Atração de investimentos 

diversificados. 

• Especulação imobiliária; 
• Aumento da economia informal 

local; 
• Aumento do custo de vida por 

assimilação de novos hábitos e 
serviços; 

• Privilégios de benefícios 
econômicos para grupos de 
investidores estrangeiros. 

Fonte: Farrapo (2012), adaptado de Campos (2003) et al. 

Detectou-se nos quadros supracitados que existe uma gama de benefícios e 

prejuízos decorrentes da atividade turística na Lagoa, o que reforça a importância de estudos e 

análises integrados sobre o tema, destacando a participação da comunidade local na atividade. 

4.3. A qualidade da água da Lagoa do Banana 
�

Os corpos da água oferecem várias alternativas de turismo e recreação, seja por 

meio de atividades como natação e esportes aquáticos ou outras atividades como a pesca e a 

navegação esportiva. As propriedades localizadas próximas aos corpos d'água são bastante 

valorizadas, porém os problemas advindos da poluição prejudicam os rios e lagos como 

recursos paisagísticos e desvalorizam as propriedades de seu entorno. 

Segundo Sperling (2005) a qualidade da água de uma bacia hidrográfica pode ser 

representada por uma série de parâmetros que são capazes de exporem suas principais 

características, sendo estas físicas, químicas ou biológicas. No entanto conforme foi dito 

anteriormente não devemos olhar diretamente para a água da bacia para entendermos seus 

problemas. 

A análise de qualidade de água através do estudo de alguns dos parâmetros 

indicadores serve para que através da leitura dos resultados dos mesmos possamos observar 

quais as possíveis atividades podem estar gerando determinados problemas. 

Os terminais hidroviários de turismo assim como as marinas de águas interiores 

podem abranger além das instalações na água e para apoio em terra, toda uma infraestrutura 

envolvendo estabelecimentos como: hotéis, restaurantes, clubes, lojas, condomínios 
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residenciais, equipamentos de lazer, instalações sócio esportivas, parques e toda a interface das 

atividades náuticas de lazer e recreação com a comunidade local. 

Estas organizações de recreação e lazer no entorno de reservatórios são 

responsáveis por inúmeras transformações nas margens, que se por um lado trazem 

determinados benefícios econômicos, por outro podem tornas mais intenso o comprometimento 

da qualidade da água do lago ou reservatório. 

A poluição hídrica de represas, rios, lagos e cachoeiras representa um dos mais 

impactantes danos causados pelo crescimento descontrolado de atividades de turismo e 

recreação devido ao lançamento de esgotos e à geração de resíduos em embarcações de recreio 

que expelem gases, óleos e graxas, determinada pela ineficiência ou falta de coleta de lixo e 

pela falta de orientação dos próprios usuários. 

A água que compõe a Lagoa do Banana, de acordo com as Resolução CONAMA 

357/2005, é classificada como doce e pode ser enquadrada, segundo seu uso, como pertencente 

as classes I e II, sendo destinada à navegação, à recreação de contato primário, tais como 

natação, esqui aquático e mergulho. 

A Resolução CONAMA n°274 de 2000, define os critérios de balneabilidade 

brasileira, no qual determina que as águas destinadas à recreação e lazer terão suas condições 

avaliadas nas categorias própria e imprópria. 

As análises foram discutidas individualmente e apresentaram os seguintes 

resultados: 

Tabela 03- Resultados das análises dos parâmetros ambientais relativos à qualidade da 
água da Lagoa do Banana em maio de 2012 

Análise Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 

Temperatura da água (°C) 23,7 23,8 24,3 24,2 24,9 24,7 

Sólidos totais (mg/L) 2,2 3,6 2,3 10,8 1,4 0,1 

Turbidez (NTU) 18,4 16,8 18,6 19,0 19,7 17,4 

Oxigênio Dissolvido (mg/L) 8,3 7,8 8,1 7,2 7,7 8,3 

DBO (mg/L) 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

pH 6,5 6,8 6,6 7,1 7,2 7,2 

Nitrogênio Total (mg/L) 1,57 1,84 2,27 2,08 2,31 1,90 

Fósforo Total (mg/L) 0,033 0,025 0,027 0,033 0,038 0,024 

Coliformes termotolerantes 

(NPM/100ml) 

360 360 <300 360 <300 <300 

Fonte: FARRAPO, 2012 
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Tabela 04- Resultados das análises dos parâmetros ambientais relativos à qualidade da 
água da Lagoa do Banana em dezembro de 2012 

Análise Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 

Temperatura da água (°C) 24,5 24,8 24,3 23,5 26,8 25,6 

Sólidos totais (mg/L) 3,7 1,1 1,2 2,3 0,9 0,1 

Turbidez (NTU) 17,7 11,4 14,1 19,2 15,6 18,7 

Oxigênio Dissolvido (mg/L) 7,9 7,5 6,5 7,9 7,7 7,7 

DBO5 (mg/L) 4,5 3,8 4,0 2,6 2,5 4,5 

pH 7,2 7,2 6,8 7,3 7,4 7,5 

Nitrogênio Total (mg/L) 2,5 2,4 2,5 2,4 2,4 2,2 

Fósforo Total (mg/L) 0,39 0,01 0,11 0,01 0,01 0,24 

Coliformes termotolerantes 

(NPM/100ml) 

360 940 360 <300 940 <300 

Fonte: FARRAPO, 2012 

4.3.1. Temperatura 

A temperatura da água altera a solubilidade dos gases e a cinética das reações 

químicas, fazendo com que a interação dos poluentes com o ecossistema aquático seja bastante 

influenciada (BRAGA et al., 2005). Assim, os organismos aquáticos são afetados por 

temperaturas fora de seus limites de tolerância térmica, o que causa impactos sobre seu 

crescimento e reprodução (ANA, 2010). 

É um importante fator modificador da qualidade da água, pela influência direta 

sobre o metabolismo dos organismos aquáticos e pela relação com os gases dissolvidos. Assim, 

os aumentos de temperatura diminuem as concentrações de oxigênio dissolvido, gás carbônico, 

pH e a viscosidade, entre outras propriedades.

Todas as coletas foram iniciadas no horário das 8 horas e concluídas entre 9 e 10 

horas e a sequência de execução das amostragens seguiu em ordem crescente dos pontos. Os 

valores encontrados nas duas campanhas estão apresentados no gráfico 2. A temperatura da 

água variou de 23,5°C a 26,8°C. 
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Gráfico 2 � Temperatura (°C), durante o período de monitoramento da Lagoa do Banana.

Fonte: FARRAPO, 2012 

A máxima temperatura foi verificada no Ponto 5 da ordem de 24,9°C, sendo este 

ponto o que recebe maior incidência de luz solar em relação aos demais pontos. Neste ponto a 

vegetação ciliar foi completamente removida para construção de casas de veraneio. Segundo 

Guereschi e Fonseca-Gessner (2000) o grau de sombreamento provocado pela mata ciliar, é um 

fator que pode determinar a temperatura de um corpo d�água. 

A diferença dos valores de temperatura observada nos pontos de coleta pode ter 

sido consequência do horário nos dias da coleta. A Resolução CONAMA 274 (2000), não 

estabelece um valor de temperatura para classificação da lagoa, entretanto estabelece que a 

temperatura para lançamento de efluentes em um corpo hídrico não deve ultrapassar 40°C. 

4.3.2. Sólidos Totais 

A quantidade e a natureza dos sólidos nas águas variam muito. Águas com alto teor 

de sólidos suspensos podem prejudicar as características físicas tornando-a imprópria para usos 

como o de recreação. Em águas de abastecimento, os sólidos ocorrem, em geral, na forma 

dissolvida constituindo-se na sua maior parte por sais inorgânicos, como carbonatos, 

bicarbonatos, cloretos, sulfatos, pequenas quantidades de ferro, magnésio e outros. Esses 
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sólidos podem afetar a qualidade da água adversamente de várias maneiras, conferindo 

características química e física como cor, turbidez, sabor, odor, dureza, toxicidade. 

Quando os resíduos sólidos se depositam nos leitos dos corpos d�água podem causar 

seu assoreamento, que gera problemas para a navegação e pode aumentar o risco de enchentes. 

Além disso, podem causar danos à vida aquática pois ao se depositarem no leito eles destroem 

os organismos que vivem nos sedimentos e servem de alimento para outros organismos, além 

de danificar os locais de desova de peixes (CETESB, 2010). 

Através do gráfico 3 pode-se observar que as maiores concentrações de sólidos 

totais estão presentes no período chuvoso. O valor médio apresentado é de 3,4 e 1,5 mg/L 

durante o período de cheia e seca, respectivamente.

Gráfico 3 � Sólidos Totais (mg/L), durante o monitoramento da Lagoa do Banana nos 
períodos de estiagem e chuvoso. 

Fonte: FARRAPO, 2012 

O valor máximo encontrado de sólidos totais foi de 10,8mg/L, se enquadrando 

dentro da classificação de águas da classe I da Resolução CONAMA n° 357/2005, em que o 

valor máximo permitido é de 500 mg/L. 

A maior concentração de sólidos totais no ponto 4, provavelmente ocorreu devido 

ao material que é transportado como partículas de areia, despejos de mineração, indicado 

também pela elevação da turbidez, proveniente da falta de vegetação ciliar e presença de casas, 

barracas e restaurantes às margens da lagoa. 
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4.3.3. Turbidez 

A turbidez da água é devida a matéria em suspensão, como argila, silte, substâncias 

orgânicas finamente divididas, organismos microscópicos e partículas similares. A presença de 

turbidez pode ocorrer naturalmente em função do processo de erosão e artificialmente em 

função de lançamento de despejos domésticos e industriais. A fauna e flora, também, podem 

sofrer distúrbios em função da redução em termos de penetração de luz (DERÍSIO, 2000). 

O termo turbidez não caracteriza na integra, poluição na água � água turva nem 

sempre está poluída � a água pode estar com certa turbidez pela presença maior de partículas 

dissolvidas orgânicas ou não, porém dentro da dinâmica natural biofísicoquímica daquele meio 

ambiente, no entanto, águas que recebam fontes de poluição que lançam material fino de origem 

orgânica ou mineral apresentam-se com maior turbidez. 

Segundo Esteves (2011), os principais fatores responsáveis pela turbidez da água 

são as partículas suspensas, como bactérias, fitoplâncton, detritos orgânicos e inorgânicos, e em 

menor proporção, os compostos dissolvidos. 

A turbidez indica o grau de atenuação que um feixe de luz sofre ao atravessar a 

água. Esta atenuação ocorre pela absorção e espalhamento da luz causada pelos sólidos em 

suspensão (silte, areia, argila, algas, detritos, etc.). A principal fonte de turbidez é a erosão dos 

solos, quando na época das chuvas as águas pluviais trazem uma quantidade significativa de 

material sólido para os corpos d�água (CETESB, 2010). 

A quantidade de luz que chega até a camada de vegetação de fundo é in�uenciada 

por muitos fatores. Os parâmetros mais importantes são a concentração e distribuição do 

tamanho dos sólidos suspensos totais, concentração de ferro e a cloro�la-a (�toplâncton). Em 

conjunto, esses constituintes diminuem a região fótica e contribuem para a turbidez das águas. 

No gráfico 4 consta os dados referente a turbidez durante os períodos assistidos, 

apresentando valores médios de 16,1 e 18,3 UNT de estiagem e chuvoso, respectivamente. O 

maior valor de turbidez foi identificado no período de chuva com 19,7 UNT no ponto 5 e 19,2 

UNT no ponto 4 no período seco. 
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Gráfico 4 � Turbidez (UNT), durante o monitoramento da Lagoa do Banana nos períodos 
de estiagem e chuvoso.

Fonte: FARRAPO, 2012 

Todos os valores de turbidez encontrados se enquadram na Resolução CONAMA 

n° 357/2005, que estabelece até 100UNT para limite de concentração da turbidez para as classes 

de uso de água doce. 

O desmatamento da mata ciliar às margens da lagoa, seguido pela ocupação do solo 

pela atividade antrópica, em quase todo o seu entorno, impede que o solo cumpra com seu papel 

de reter partículas trazidas com a água, ao contrário, aumenta a potencialidade do transporte de 

matérias, devido ao escoamento superficial, verificando os maiores valores de turbidez no 

período chuvoso. 

4.3.4. Oxigênio Dissolvido 

Nas lagoas costeiras, segundo Newton e Mudge (2005), podem ocorrer oscilações 

nas concentrações de oxigênio dissolvido, variando de supersaturado durante o dia, devido a 

alta taxa de produtividade primária, e subsaturado à noite, devido a respiração. Em lagoas 

costeiras com alta biomassa ou contaminação orgânica, a determinação da concentração de 

oxigênio dissolvido é um importante parâmetro para avaliação da qualidade de água. 
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Os níveis de oxigênio dissolvido indicam a capacidade de um corpo d�água natural 

manter a vida aquática. Uma adequada provisão de oxigênio dissolvido é essencial para a 

manutenção de processos de autodepuração em sistemas aquáticos naturais e estações de 

tratamento de esgotos. Como característica principal deste parâmetro destaca-se o fato de que 

o aumento da poluição provoca sua diminuição, portanto pode ser usado como um indicador de 

poluição (DERÍSIO, 1992).

A taxa de reintrodução de oxigênio dissolvido em águas naturais através da 

superfície depende das características hidráulicas e é proporcional à velocidade. A taxa de 

reaeração superficial em uma cascata é maior do que a de um rio de velocidade normal, que por 

sua vez apresenta taxa superior à de uma represa, onde a velocidade normalmente é bastante 

baixa (CETESB, 2010). 

A turbidez elevada dificulta a penetração dos raios solares, e apenas poucas espécies 

resistentes às condições severas de poluição conseguem sobreviver. A contribuição 

fotossintética de oxigênio só é expressiva após grande parte da atividade bacteriana na 

decomposição de matéria orgânica ter ocorrido, bem como após se terem desenvolvido também 

os protozoários, que, além de decompositores, consomem bactérias que clarificam as águas e 

permitem a penetração de luz (CETESB, 2010). 

Valores de OD inferiores ao valor de saturação indicam presença de matéria 

orgânica, e valores superiores indicam a existência de crescimento anormal de algas, uma vez 

que, as mesmas liberam oxigênio durante a fotossíntese (CETESB, 2008). 

A mensuração das concentrações de oxigênio dissolvido possibilita avaliar as 

condições naturais da água e detectar impactos ambientais como eutrofização e poluição 

orgânica (JORDÃO et al., 2007). 

O gráfico 5, demonstra os valores obtidos para a variável OD por pontos amostrados 

nas duas campanhas, apresentando valores médios de 8,3 mg/L no período chuvoso e 7,9 mg/L 

no período seco. 
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Gráfico 5 � Oxigênio Dissolvido (mg/L), durante o monitoramento da Lagoa do Banana 
nos períodos de estiagem e chuvoso. 

Fonte: FARRAPO, 2012 

A maior variação foi verificada durante o período chuvoso nos pontos 1 e 6 onde 

mostraram que, nestes pontos, ocorreram melhor oxigenação de massa líquida apresentando 

igual valor de 8,3 mg/L. A menor variação foi verificada no ponto 3 durante o período seco 

apresentando valor de 6,5mg/L. 

Os valores encontrados evidenciam que a variável OD está de acordo com o limite 

estabelecido pela Resolução CONAMA n°357/2005 que determina que este parâmetro deva 

apresentar valores � 5,0 mg/L para o padrão de qualidade de água doce da classe II. 

4.3.5. Demanda Bioquímica de Oxigênio- DBO5 

A Demanda Bioquímica de Oxigênio representa a quantidade de oxigênio 

necessária para oxidar a matéria orgânica presente na água através da decomposição microbiana 

aeróbia. A DBO é a quantidade de oxigênio consumido durante 5 dias em uma temperatura de 

20°C (CETESB, 2010). 

Valores altos de DBO, num corpo d'água são geralmente causados pelo lançamento 

de cargas orgânicas, principalmente esgotos domésticos. A ocorrência de altos valores deste 
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parâmetro causa uma diminuição dos valores de oxigênio dissolvido na água, o que pode 

provocar mortandades de peixes e eliminação de outros organismos aquáticos (CETESB, 2010). 

Os valores encontrados de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5), nos pontos 

amostrados, estão representados no Gráfico 6. Os valores médios apresentados foram de 

3,2mg/L no período chuvoso e de 3,6mg/L no período seco. 

Valores elevados da DBO foram identificados na estação seca a partir do ponto 1. 

De maneira geral, pode-se dizer que os níveis de DBO sofreram alteração condicionada 

principalmente ao ciclo hidrológico, apresentando valores baixos no período de cheia e 

elevados no período de seca uma vez que nos períodos de chuvas o processo de autodepuração 

é mais intenso e acelerado pela maior movimentação d�água ocasionando menor acúmulo de 

matéria orgânica nos pontos amostrais. 

Gráfico 6 � Oxigênio Dissolvido (mg/L), durante o monitoramento da Lagoa do Banana 
nos períodos de estiagem e chuvoso.

Fonte: FARRAPO, 2012 

Benetti (2005) afirmou que águas seriamente poluídas apresentam DBO maior que 

10 mg/L e que altos índices podem gerar a diminuição e até a eliminação do oxigênio presente 

nas águas gerando alterações substanciais no ecossistema. 

Os valores de DBO5 encontrados nas duas campanhas estão dentro dos limites 

estabelecidos na Resolução CONAMA n° 357/2005, para águas de classe II (5,0 mg/L). 
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4.3.6. Potencial Hidrogeniônico - pH 

O pH afeta o metabolismo de várias espécies aquáticas. As variações do pH de um 

ecossistema aquático podem provocar sérias consequências sobre os microrganismos, também 

podem aumentar o efeito de substâncias químicas que são tóxicas para os organismos aquáticos, 

tais como os metais pesados (CETESB, 2010). 

Desta forma, as medidas de pH são de extrema utilidade, pois fornecem inúmeras 

informações a respeito da qualidade da água. Nas águas naturais as variações deste parâmetro 

são ocasionadas geralmente pelo consumo e/ou produção de dióxido de carbono (CO2), 

realizado pelos organismos fotossintetizadores e pelos fenômenos de respiração/fermentação 

de todos os organismos presentes na massa de água, produzindo ácidos orgânicos fracos 

(BRANCO, 1989). 

O gráfico 7 representa os valores do pH para cada ponto de amostragem por período 

estudado apresentando menores valores no período chuvoso. 

Gráfico 7 � pH, durante o monitoramento da Lagoa do Banana nos períodos de estiagem 
e chuvoso. 

Fonte: FARRAPO, 2012 

A variável pH apresentou um comportamento sem grandes variações entre os 

pontos amostrados, com valor médio de 6,9 para a estação seca e 7,2 para estação chuvosa, 

atingindo o valor mínimo de 6,5 (período chuvoso) no ponto 1 e máximo de 7,5 (período seco) 
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no ponto 6. Esses dados demonstram que não há indícios de grandes alterações, como 

proliferação de algas e presença de altas concentrações de efluentes domésticos e industriais. 

O padrão de variação do pH da lagoa apresentou maiores valores no período seco. 

Esse fato pode estar relacionado ao efeito diluidor que as chuvas provocam, aumentando o 

volume de água e reduzindo a concentração de íons de reação básica no meio aquático. 

A faixa de pH considerada ótima encontra-se entre 6 e 9. Valores abaixo ou acima 

desta faixa podem ocasionar efeitos tóxicos aos organismos aquáticos ou efeitos adversos para 

a produtividade natural do reservatório (PROENÇA & BITTENCOURT, 1994 apud 

OLIVEIRA, 2001). Segundo Saunders III e Lewis Jr. (1988 apud SILVA et al., 1998), os danos 

aos organismos começam quando o pH está abaixo de 6,0.  Quando atinge valores inferiores a 

5,0 provoca o desaparecimento da vida aquática normal. 

Todos os valores de pH obtidos na Lagoa do Banana estão de acordo com os limites 

estabelecidos na Resolução CONAMA 274/2000 (pH: 6,0 a 9,0). 

4.3.7. Nitrogênio Total 

O Nitrogênio pode ser encontrado no meio aquático nas seguintes formas: 

nitrogênio molecular, nitrogênio orgânico, nitrogênio amoniacal (amônia), nitrato e nitrito. Na 

natureza o nitrogênio está presente nas proteínas e pode advir também da composição celular 

de microrganismos. Quanto à origem antropogênica do nitrogênio pode ser proveniente também 

de despejos domésticos e industriais assim como de excrementos animais e fertilizantes 

químicos, podendo indicar grau de contaminação (SPERLING, 2005). 

Pelo fato dos compostos de nitrogênio serem nutrientes nos processos biológicos, 

seu lançamento em grandes quantidades nos corpos d�água, junto com outros nutrientes tais 

como o fósforo, causa um crescimento excessivo das algas, processo conhecido como 

eutrofização, o que pode prejudicar a recreação e a preservação da vida aquática. A fixação 

biológica do nitrogênio atmosférico pode ocorrer pelas algas e bactérias. Além disso, outros 

processos, tais como a deposição atmosférica pelas águas das chuvas também causam aporte de 

nitrogênio aos corpos d�água (CETESB, 2010). 

Os valores obtidos a partir das análises do nitrogênio total estão esboçados no 

Gráfico 8, onde podemos verificar que o valor médio encontrado para o período de seca é de 

2,4 mg/L e de 2,0 mg/L no período chuvoso. 
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Gráfico 8 � Nitrogênio Total (mg/L), durante o monitoramento da Lagoa do Banana nos 
períodos de estiagem e chuvoso. 

Fonte: FARRAPO, 2012 

Os valores de nitrogênio total obtidos, estão de acordo com os limites aceitáveis 

estabelecido na legislação da Resolução CONAMA 357 (2005), sendo a concentração máxima 

permitida de 3,7 mg/L para Classe I para esse parâmetro. 

4.3.8. Fósforo Total 

O elemento fósforo pode ser encontrado nos corpos d�água sob várias formas, sendo 

as mais comuns os ortofosfatos, polifosfatos, e o fósforo orgânico. O fósforo é constituinte em 

sólidos em suspensão e sólidos solutos, na natureza é proveniente da dissolução dos solos e 

decomposição de matéria orgânica, já sua ocorrência antrópica pode advir do uso de 

fertilizantes, despejos domésticos e industriais, detergentes e excrementos animais.�Do mesmo 

modo que o nitrogênio, o fósforo é um importante nutriente para os processos biológicos e seu 

excesso pode causar a eutrofização das águas (CETESB, 2010). 

O fósforo quando em excesso em um curso d�água pode possibilitar super 

crescimento de algas podendo vir a causar a eutrofização do curso d�água. Embora não traga 

prejuízos diretos à saúde humana, elevados índices de fósforo podem indicar fontes de poluição 

como os já citados despejos domésticos e industriais (SPERLING, 2005). 

O fósforo, então, pode proporcionar o desenvolvimento de processos de 

eutrofização. Assim as águas eutrofizadas podem apresentar concentrações de oxigênio 
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superiores a 10 mg/L, situação conhecida como supersaturação. Isto ocorre devido ao excessivo 

crescimento das algas, que faz com que durante o dia, devido à fotossíntese, os valores de 

oxigênio fiquem mais elevados. Por outro lado, durante a noite não ocorre a fotossíntese e a 

respiração dos organismos faz com que as concentrações de oxigênio diminuam bastante, 

podendo causar mortandades de peixes (ANA, 2010). 

Os valores obtidos das análises de Fósforo Total encontram-se no gráfico 9, em que 

a variável apresentou valores médios de 0,13 mg/L no período seco e 0,03 mg/L no período 

chuvoso. 

Gráfico 9 � Fósforo Total (mg/L), durante o monitoramento da Lagoa do Banana nos 
períodos de estiagem e chuvoso.

Fonte: FARRAPO, 2012 

Os maiores valores detectados ocorreram nos pontos 1 (0,39 mg/L) e 6 (0,24 mg/L) 

durante o período de estiagem, em que há redução do volume d�água da lagoa devido à 

evaporação Consequentemente, observa-se um aumento no processo na concentração de 

fósforo. Os menores valores foram verificados durante o período chuvoso que variaram entre 

0,024 e 0,038 mg/L. 

A Resolução CONAMA 357 (2005) especifica valores de concentração máxima de 

0,030 mg/L de Fósforo Total para a classe I de águas doce, estando este parâmetro acima do 

limite estabelecido. 
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4.3.10. Coliformes Termotolerantes 

As bactérias coliformes termotolerantes ocorrem no trato intestinal de animais de 

sangue quente e são indicadoras de poluição por esgotos domésticos. Elas não são patogênicas 

(não causam doenças), mas sua presença em grandes números indica a possibilidade da 

existência de microrganismos patogênicos que são responsáveis pela transmissão de doenças 

de veiculação hídrica (ex: disenteria bacilar, febre tifóide, cólera) (CETESB, 2010). 

Segundo Roslev et al. (2004), a descoberta de contaminantes fecais deve ser umas 

das principais prioridades no controle da qualidade da água. A presença destes microrganismos 

indica a possibilidade da existência de microrganismos intestinais patogênicos como vírus, 

bactérias, vermes e protozoários (BRANCO, 1989), apesar de alguns autores discordarem desta 

correlação (BERNARDO, 1995). 

Para Derisio (2000), os organismos do grupo coliformes têm se mostrado como os 

melhores indicadores da possível presença de seres patogênicos (causadores de doença ao 

homem). A presença de coliformes numa água por si só não representa um perigo a saúde, mas 

indica a possível presença de outros causadores de problemas à saúde. A determinação deste 

indicador é baseada em termos probabilísticos, sendo o resultado expresso através do número 

mais provável (NMP) de organismos do grupo coliforme por 100 mililitros de amostra. Esse 

indicador pode ser medido como coliforme total e fecal, sendo esse último revelador quanto a 

presença de esgotos de origem sanitária. 

Os valores dos coliformes termotolerantes estão apresentados no gráfico 11, que 

apresenta valores médios de 330 NMP/100 ml no período de chuvas e de 533 NMP/100 ml no 

período de estiagem. 
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Gráfico 11 � Coliformes Termotolerantes (NMP/100ml), durante o monitoramento da 
Lagoa do Banana nos períodos de estiagem e chuvoso.

Fonte: FARRAPO, 2012 

Os pontos amostrados apresentaram variação temporal de coliformes 

termotolerantes semelhantes. No modo geral, foi no período da seca que ocorreram os maiores 

valores de coliformes, o que pode ser explicado pela baixa capacidade de diluição da Lagoa do 

Banana nesta época. Os pontos 2 e 6 foram os que apresentaram os maiores valores durante o 

período de estiagem. As concentrações detectadas podem estar relacionadas com atividades de 

recreação (balneabilidade), sendo nos pontos de maiores valores o que possui maior fluxo de 

visitantes e banhistas. 

A Resolução do CONAMA n°357/2005 estabelece uma faixa limite de 

concentração para coliformes fecais de até 1.000 NMP em 100 ml para a classe II. Os valores 

encontrados para todos os pontos encontram-se dentro do padrão estabelecido para esta 

legislação.  

Segundo a Resolução CONAMA n°274/2000, as análises realizadas no período de 

chuva, classificam a água como �muito boa� para a balneabilidade. No entanto, os pontos 2 e 

5, referentes ao período de estiagem, as águas são classificadas como �satisfatória�. 
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CAPÍTULO 5 

5 CONCLUSÕES 

Cada ecossistema tem uma dinâmica própria e cada interferência antrópica, sem os 

devidos cuidados, pode promover a curto, médio ou longo prazo reações com consequências 

irreversíveis a nível local, regional e até global.

A primeira conclusão que se pode chegar sobre a atividade turística em relação aos 

impactos socioambientais analisados sob a ótica de uma população receptora é a geração de 

emprego e renda, talvez por serem os benefícios mais perceptíveis ou mesmo por serem os mais 

divulgados e fáceis de quantificar. Principalmente, quando se trata da análise do poder público, 

quando se diz que o turismo é a maneira mais rápida de se mudar os indicadores sociais das 

pessoas, sendo uma área que movimenta muitos recursos e que oferece mais possibilidades de 

emprego. 

O estudo socioambiental permitiu concluir que a atividade turística, da forma como 

ela é implantada, nem sempre traz benefícios para a comunidade local, uma vez que o 

crescimento em massa dessa atividade acaba por promover o surgimento de leis voltadas mais 

para o público visitante que para os moradores locais. 

Com relação ao uso e ocupação das margens da lagoa, a área do entorno da lagoa 

está praticamente preenchida por casas de veraneio, pousadas, hotéis e restaurantes. As águas 

da Lagoa são utilizadas, principalmente, para lazer e esportes, como lancha, caiaque, jet-ski, 

jangada e banana-boat. Os principais problemas identificados foram: retirada da mata ciliar, 

erosão nas margens da lagoa e construções de empreendimentos em local de Área de 

Preservação Permanente. 

O crescimento irregular no entorno da Lagoa restringiu seu acesso pelas 

comunidades, que anteriormente realizavam atividades de pesca e que com o crescimento do 

turismo na região, abandonaram essa atividade para trabalhar nos hotéis e restaurantes visando 

melhores condições de vida. 

A geração de empregos não acontece numa proporção satisfatória na percepção da 

população, pois devido há algumas especialidades dos serviços oferecidos, como recepcionistas 

de pousadas e hotéis, na maioria das vezes, a mão-de-obra necessária é trazida de fora. Nesse 

aspecto os impactos poderiam ser mitigados se houvesse a utilização de mão-de-obra local, 

gerando de fato renda para os residentes. 
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O turismo comunitário poderia ser uma forma da comunidade participar do ciclo 

econômico do turismo de maneira significativa ou efetiva, de acordo com os recursos 

disponíveis no local, visando garantir a melhoria da qualidade de vida. 

Grande parte dos resultados das análises química, física e biológicas permaneceram 

abaixo do limite máximo permitido pela Resolução CONAMA n°357/2005 para águas de 

Classe I e II, o que indicaria uma boa qualidade da água da lagoa em estudo. Porém, um 

parâmetro de grande importância como o fósforo total, apresentou resultados que ultrapassaram 

os limites estabelecidos, indicando que a Lagoa do Banana, apresenta sinais de eutrofização no 

período de estiagem. 

Apesar da intensificação das atividades de recreação e turismo, as análises da água 

referente ao parâmetro de coliformes termotolerantes indicaram, a água da Lagoa do Banana, 

segundo a Resolução CONAMA n°274/2000, �PRÓPRIA� para a balneabilidade. 

Portanto, o planejamento e a gestão passam a ser, não só uma forma de auxílio para 

a administração e manejo de uma área, bem como de organização do espaço adequado às 

necessidades da população local e dos visitantes, mas especialmente às características gerais da 

área. 

Assim, por meio desta pesquisa, onde foram identificados os impactos positivos e 

negativos das atividades de lazer e turismo na Lagoa, pode-se perceber o quanto são necessários 

estudos que enfoquem não só os aspectos econômicos e positivos destas atividades, que de um 

modo geral, são mais fáceis de serem analisados e quantificados, mas também aspectos que 

vislumbrem a sociedade como um todo, como social, ambiental, político, cultural, de modo que 

os elementos de uma dimensão se liguem com os de outra, em vez de optar por um ponto de 

vista exclusivo. 

É nessa perspectiva de novos horizontes que nasce a premissa do desenvolvimento 

sustentável através do levantamento do uso de indicadores, cuja função é a de auxiliar a 

compreensão dos fatos sociais, onde se enfoca a participação social orientada por três eixos: a 

preservação ambiental, a equidade social e o crescimento econômico. 

� �
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A LAGOA DO BANANA, CAUCAIA/CE E OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DO 
VERANEIO E TURISMO 

FORMULÁRIO PARA ENTREVISTA COM O RESIDENTE 
Este questionário consiste em um instrumento para a realização de pesquisa de campo necessária para elaboração 
da dissertação de mestrado desenvolvida na Universidade Federal do Ceará. Todas as informações fornecidas serão 
utilizadas apenas na pesquisa acadêmica com vista à compreender a relação do turismo com as comunidades 
próximas a Lagoa do Banana em Caucaia, Ceará. As informações prestadas serão sigilosas e anônimas, visto a não 
identificação no trabalho. 

Data: ___/___/___ 

1. INDETIFICAÇÃO PESSOAL 

1.1. Idade:_____ 1.2. Sexo:____1.3. Naturalidade:__________________________ 

1.4. Profissão: __________________________________________________________ 

2. ESCOLARIDADE: 

2.1. Completou: (   ) Ens. Fundamental  (   ) Ens. Médio  (   ) Ens. Ens. Superior- Faculdade  (   
) Pós-Graduação  

2.2. Está estudando: __________________________________ 

3. ASPECTOS SÓCIOECONÔMICOS 

3.1. Quantas pessoas moram na casa: __________   3.2. Quantas trabalham: ________ 

3.3. Algum familiar trabalha em alguma atividade turística? 

______________________________________________________________________ 

3.3. Há quanto tempo mora na região: 

(   ) 0 a 6 meses   (   ) 1 a 3 anos (   ) 3 a 5 anos   (   ) a mais de 5 anos 

3.4. Tipo de residência: (   ) Própria   (   ) Alugada   (   ) �emprestada� 

3.5. É casado (a): (   ) Sim  (   ) Não     3.5. Quantos filhos: ______________ 

3.6. Renda familiar mensal: (   ) até um salário mínimo (   ) 2 a 3 salários mínimos (   ) mais de 
3 salários mínimos 
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4. SANEAMENTO: 

4.1. Como é feito?  

Abastecimento de água:__________________________________________________  

Esgotamento sanitário:___________________________________________________  

Coleta do lixo:_________________________________________________________ 

5. SOBRE O TURISMO: 

5.1. É uma atividade que trouxe desenvolvimento socioeconômico para a região?  

(   ) Sim    (   ) Não 

5.2. O turismo trouxe benefícios para a população local? Como? 

(   ) Mais empregos   (   ) Não traz nenhum benefício para a cidade 

(   ) Progresso mais rápido para a cidade   (   ) Mais renda para a cidade 

5.3. A população joga lixo nas proximidades da lagoa? (   ) Muito    (   ) Pouco 

5.4. A população valoriza seus atrativos turísticos? 

(   ) Muito    (   ) Pouco   (   ) Quase nada 

5.5. Você considera que o turismo (pousadas, hotéis, restaurantes) na região está concentrado 
nas mãos: 

(   ) da população    (   ) dos estrangeiros   (   ) bem dividida 

5.6. Você pensa que hoje existem mais possibilidades de emprego no município com o turismo? 

(   ) Sim   (   ) Não   Se sim, em que atividades? 

______________________________________________________________________ 

5.7. Que impactos ambientais e sociais o turismo tem gerado? 

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

5.7. Que aspectos você considera importante para a melhoria do turismo na região? 

(   ) infra-estrutura (   ) coleta de lixo (   ) serviços públicos (   ) serviços turísticos 

(   ) entretenimento e lazer. 
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A LAGOA DO BANANA, CAUCAIA/CE E OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DO 
VERANEIO E TURISMO 

FORMULÁRIO PARA ENTREVISTA COM O EMPREENDEDOR 
(HOTÉIS, POUSADAS E RESTAURANTES) 

Este questionário consiste em um instrumento para a realização de pesquisa de campo necessária para elaboração 
da dissertação de mestrado desenvolvida na Universidade Federal do Ceará. Todas as informações fornecidas serão 
utilizadas apenas na pesquisa acadêmica com vista à compreender a relação do turismo com as comunidades 
próximas a Lagoa do Banana em Caucaia, Ceará. As informações prestadas serão sigilosas e anônimas, visto a não 
identificação no trabalho. 

Data: ___/___/___ 

1. INDETIFICAÇÃO PESSOAL 

1.1. Idade:_____ 1.2. Sexo:____1.3. Naturalidade:__________________________ 

1.4. Profissão: __________________________________________________________ 

2. ESCOLARIDADE: 

2.1. Completou: (   ) Ens. Fundamental  (   ) Ens. Médio  (   ) Ens. Ens. Superior- Faculdade  (   

) Pós-Graduação  

2.2. Está estudando: __________________________________ 

3. TURISMO 

3.1. Qual a maior motivação para investir no turismo na região? 

(   ) a beleza da região  (   ) área de interesse governamental 

(   ) a especulação imobiliária (   ) a demanda de turismo na área 

(   ) outros _____________________________________________________________. 

3.2. Seu empreendimento trabalha com a questão da educação ambiental? Se sim, de que forma? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3.3. O turismo é uma atividade que trouxe crescimento socioeconômico para a região? De que 

forma? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3.4. A atividade turística trouxe benefícios à população local? De que forma? 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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3.5. Seu empreendimento oferece quantos empregos diretos e indiretos (anualmente)? 

______________________________________________________________________ 

3.6. Os funcionários são pessoas da própria comunidade?  

(   ) Sim (   ) Não.    Se não, porque__________________________________________ 

3.7. Em que época do ano há maior fluxo de turistas? __________________________. 

3.8. Você considera que o turismo (pousadas, hotéis, restaurantes) na região está concentrado 

nas mãos: 

(   ) da população    (   ) dos estrangeiros   (   ) bem dividida 

3.9. Você trabalha com o turismo desde? 

(   ) 2006 (   ) 2004 (   ) 2002 (   ) 2000 (   ) antes de 2000  (   ) __. 

3.10. Modo de funcionamento do estabelecimento?  

(     ) Sazonal                     (     ) Ininterrupto 

3.11. Você está satisfeito (a) em trabalhar com esta atividade? 

(   ) Sim  (   ) Não 

3.12. Sua vida melhorou através deste empreendimento? 

(   ) Sim (   ) Não 

3.13. Existe uma preocupação em conservar os recursos naturais entorno do seu 

empreendimento? 

(   ) Sim (   ) Não 

3.14. Que medidas são adotadas para minimizar o impacto ambiental produzido na paisagem 

através da construção e funcionamento do seu empreendimento? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3.15. Que aspectos você considera importante para a melhoria do turismo na região? 

(   ) infra-estrutura (   ) coleta de lixo (   ) serviços públicos (   ) serviços turísticos 

(   ) entretenimento e lazer. 

4. SANEAMENTO: 

4.1. Como é feito?  

Abastecimento de água:__________________________________________________  
Esgotamento sanitário:___________________________________________________  
Coleta do lixo:_________________________________________________________ 
Qual o destino do lixo do estabelecimento?__________________________________ 
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A LAGOA DO BANANA, CAUCAIA/CE E OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DO 
VERANEIO E TURISMO 

FORMULÁRIO PARA ENTREVISTA COM OS TURISTAS 
Este questionário consiste em um instrumento para a realização de pesquisa de campo necessária para elaboração 
da dissertação de mestrado desenvolvida na Universidade Federal do Ceará. Todas as informações fornecidas serão 
utilizadas apenas na pesquisa acadêmica com vista à compreender a relação do turismo com as comunidades 
próximas a Lagoa do Banana em Caucaia, Ceará. As informações prestadas serão sigilosas e anônimas, visto a não 
identificação no trabalho. 

Data: ___/___/___ 

1. INDETIFICAÇÃO PESSOAL 

1.1. Idade:_____ 1.2. Sexo:____1.3. Naturalidade:__________________________ 

1.4. Local de residência: _________________________________________________. 

1.5. Profissão: __________________________________________________________ 

2. ESCOLARIDADE: 

2.1. Completou: (   ) Ens. Fundamental  (   ) Ens. Médio  (   ) Ens. Ens. Superior- Faculdade  (   
) Pós-Graduação  

2.2. Está estudando: __________________________________  

3. Renda mensal: (   ) até um salário mínimo (   ) 2 a 3 salários mínimos (   ) mais de 3 salários 
mínimos 

4. TURISMO 

4.1 Meio de Transporte: (   ) Carro    (   ) Ônibus    (   ) Avião 

4.2. Hospedagem:    (   ) Hotel    (   ) Pousada    (   ) Casa de amigos  (   ) Casa alugada   

(   ) Outros:___________________________ 

4.3. Motivo da viagem:  

(   ) Férias/Passeio       (   ) Negócios     (   ) Eventos   (   ) Outros, 

Especificar: __________________________________________________. 

4.4. Tempo de permanência: _____________________________________. 
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4.5. Número de pessoas que o acompanham: _________________________. 

4.4. Quais os principais atrativos para visitar a Lagoa do Banana?  

______________________________________________________________________ 

4.5. O local escolhido atendeu as suas expectativas? (   ) Sim   (   ) Não. Se não, por que? 
_________________________________________________________________ 

4.6. Quantas vezes você já visitou a Lagoa do Banana? __________________________ 

4.7. Seu interesse nos recursos turísticos naturais da área é: 

(   ) muito grande (   ) pouco (   ) nenhum 

4.8. Que nota você daria para a limpeza da área da Lagoa? _________________. 

4.9. A educação ambiental é importante para você? 

(   ) Sim        (   ) Não,  

Justifique:___________________________________________________________________
________________________________________________________________. 

4.10. O que você entende por impacto ambiental? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

4.11. Em sua opinião, qual a importância da Lagoa do Banana para a região? Por quê? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

4.12. Que aspectos você considera importante para a melhoria do turismo na região? 

(   ) infra-estrutura (   ) coleta de lixo (   ) serviços públicos (   ) serviços turísticos 

(   ) entretenimento e lazer. 


